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ฟ้ากรรแสงสะท้านโศกทั่วโลกหล้า
ประชาร�่ำระงมร้องก้องแผ่นดิน
สุดจะกลั้น สุดจะข่มระทมโศก
เย็นยะเยียบหนาวหน่วงทุกดวงใจ
เจ็ดสิบปี บารมีพระปกเกล้า
ธ สั่งฝน ดิน น�้ำ ก�ำจัดภัย
ขอน้อมกราบบาทบงส์พระทรงยศ
นาม“องค์ภูมิพล”ของไทยให้ไกรเกรียง

หลั่งน�้ำตาท่วมท้นชลาสินธุ์
โอ้ว่าสิ้นแล้วหนอพ่อของไทย
อกวิโยคร้าวระคนจิตหม่นไหม้
พระทรงชัยนิราศร้างไปห่างไกล
สยามเราสราญสุขทุกสมัย
ทรงฝากศาสตร์ไว้ให้ไทยพอเพียง
ขอจารจดจารึกผนึกเสียง
ขอเพียงเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประพันธ์โดย นางนันทนา แต้ประเสริฐ
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สารจากผูอ�านวยการ
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
รายงานประจ�าป ๒๕๕๙ ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ฉบั บ นี้ เ ป น เอกสารที่ ไ ด ร วบรวมข อ มู ล ผลการ
ด� า เนิ น งานส� า คั ญ ด า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค และภั ย สุ ข ภาพ ในพื้ น ที่
เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ในการด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ที่
ผ า นมา ได ใ ช ก รอบแนวคิ ด กระบวนการสร า งระบบป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
และภัยสุขภาพที่ส�าคัญ ทั้งโรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม รวมถึงการบาดเจ็บทางถนน คือ ๑) มีการก�าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ในเป้าหมายระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
อย า งเหมาะสม จั ด ท� า แผนงานและงบประมาณที่ ชั ด เจนสอดคล อ งกั น
ตลอดจนการติดตามความกาวหนาอยางสม�่าเสมอ ๒) มีการก�าหนดกลไกการด�าเนินงานผานอ�าเภอควบคุมโรค
เขมแข็งแบบยั่งยืน ผานระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS) คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�าเภอ (คปสอ.)
ก�าหนดประชากรกลุมเสี่ยงในพื้นที่ รวมกับการบูรณาการการด�าเนินงานกับภาคีเครือขาย ๓) การพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทางดานสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับอ�าเภอ
รวมถึงความรวมมือระหวางดานชองทางเขาออกระหวางประเทศ ๔) การพัฒนาก�าลังคนและสมรรถนะ ก�าหนดให
มีผูรับผิดชอบและทีมงานที่ชัดเจน สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ ส�าหรับการด�าเนินงาน
รวมถึงการสรางองค์ความรูและนวตกรรมดานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เผยแพรแลกเปลี่ยนองค์ความรูใหม ๆ
ผานกระบวนการจัดการองค์ความรู ๕) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ผานระบบ
๕ กลุมโรค ๕ มิติ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ การพยากรณ์โรค รายงานโรคและเหตุการณ์ในพื้นที่ รวมถึงระบบสงตอ
ขอมูลสื่อสารความเสี่ยงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชน์ตอไป
สุ ด ท า ยนี้ จากรายงานผลการด� า เนิ น งาน ภาพรวมสามารถด� า เนิ น การได ต ามเป้ า หมาย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ทุกทานที่ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น ตั้งใจ ทุมเท อุทิศเวลาใหราชการ ซึ่งเปนการเสียสละอยางสูง รวมทั้งตอง
ขอขอบคุณคณะผูบริหารและเจาหนาที่หนวยงานภาคีเครือขายทุกระดับ ที่ไดใหความรวมมือปฏิบัติงานจนประสบ
ผลส�าเร็จดวยดีตลอดมา ณ โอกาสนี้ดวย

(นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร)
ผูอ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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ท�าเนียบผูบริหาร

คณะผูบริหาร ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
ผูอ�านวยการ

นางสาวสุชัญญา มานิตย์ศิริกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รองผูอ�านวยการ
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นางกาญจนา ยังขาว
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รองผูอ�านวยการ

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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รายนามหัวหนากลุมงาน

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

นายประดิษฐ์ ทองจุน

นางนิ่มนวล ปุญยหทัยพงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาองค์กร

นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นางเบญจมาศ อุนรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาภาคีเครือขาย

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหนากลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ

นายอภิรัตน์ โสก�าปง

นางนันทนา แตประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหนากลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหนากลุมปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข
รายงานประจ�าปี ๒๕๕๙
Annual Report 2016
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รายนามหัวหนากลุมงาน

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหนากลุมแผนงานและประเมินผล

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ
หัวหนากลุมบริหารทั่วไป

นายเสวียน ค�าหอม

นายนิยม ไกรปุย

นักเทคนิคการแพทย์ช�านาญการ
หัวหนากลุมหองปฏิบัติการทางการแพทย์
ดานควบคุมโรค
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นายนันท์ ฉัตรพรมราช

นักสังคมสงเคราะห์ช�านาญการพิเศษ
หัวหนากลุมควบคุมโรคเขตเมือง

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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รายนามหัวหนางาน

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง

นางกัลยาณี จันธิมา

เภสัชกรช�านาญการพิเศษ
หัวหนางานโรคติดตอ (Cluster CD)

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหนางานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคเรื้อน
(Cluster SALT)

นายวิเศษ วริศรางกูล

นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหนางานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
(Cluster Env-Occ)

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
หัวหนางานโรคไมติดตอ (Cluster NATI)

นางญาดา โตอุตชนม์

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
หัวหนางานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ
รายงานประจ�าปี ๒๕๕๙
Annual Report 2016
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รายนามหัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน�าโดยแมลง

นายประดิษฐ์ บุญเอก

เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
หัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน�าโดยแมลงที่ ๙.๑
จังหวัดชัยภูมิ

เจาพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน
หัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน�าโดยแมลงที่ ๙.๒
จังหวัดบุรีรัมย์

นายสุริยันต์ บุติมาลย์

นายเดชาธร วงศ์หิรัญ

เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
หัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน�าโดยแมลงที่ ๙.๓
จังหวัดสุรินทร์
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นางมยุรี บุญเรืองศรี

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
หัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน�าโดยแมลงที่ ๙.๔
อ�าเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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ค�าน�า
รายงานประจ� า ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ส� า นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ ๙ จั ง หวั ด นครราชสี ม า จั ด ท� า ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรผลการด�าเนินงานของหนวยงาน และน�าเสนอผลการประเมินการด�าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไดน�าเสนอผลงานเดนของบุคลากร ผลงานเดนของ
หน ว ยงาน สถานการณ์ ป  ญ หาโรคในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ผลการด� า เนิ น งานตามแผนงานโครงการของ
ส� า นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ ๙ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อี ก ทั้ ง ได มี ก ารวิ เ คราะห์
กระบวนการด�าเนินงานถึงปญหาอุปสรรคการด�าเนินงาน ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข เพื่อเปนขอมูล
ส�าหรับใชในการวางแผนด�าเนินงานในปตอไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์
ผลการด� า เนิ น งานในป ที่ ผ  า นมา ภาพรวมถื อ ว า ประสบความส� า เร็ จ เป น อย า งดี ได รั บ การยอมรั บ
และเชื่อถือจากหนวยงานเครือขายทั้งภายใน และภายนอก ในการเปนผูน�าดานวิชาการดานการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์
การจัดท�ารายงานประจ�าป พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้เรียบรอยเปนอยางดี โดยไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง
จากคณะผูบริหารของหนวยงาน ผูรับผิดชอบของทุกกลุมงาน / งาน เปนอยางดียิ่ง จนสงผลใหการจัดท�ารายงานฉบับนี้
ส�าเร็จลุลวงไปไดดวยดี คณะผูจัดท�ารายงานประจ�าป ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปน
ประโยชน์ตอผูที่สนใจ และน�าไปใชประโยชน์ในการเรียนรูกระบวนการด�าเนินงาน การอางอิง การวางแผน และ
การศึกษาคนควาตอไป
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
มีนาคม ๒๕๖๐
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สารบัญ
หนา
บทประพันธ์ไวอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สารผูอ�านวยการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ท�าเนียบคณะผูบริหาร ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ก๑–๗

ค�าน�า
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
สารบัญภาพ
สวนที่ ๑

ขอมูลทั่วไป ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

๓

สวนที่ ๒

สถานการณ์ปญหาและแนวโนมการเกิดโรคในพื้นที่รับผิดชอบ ส�านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

๓๓

สวนที่ ๓

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
(Bureau Scorecard) ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

๔๙

สวนที่ ๔

แผนงานโครงการ ผลการเบิกจายงบประมาณ และ ผลการปฏิบัติราชการ

๕๙

ตามแผนปฏิบัติราชการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สวนที่ ๕

ผลงานเดน ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

๑๑๓

ภาพกิจกรรม

๑๓๗

ค�าสั่งแตงตั้งคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี ๒๕๕๙ งบประมาณ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔๓
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๖
ตารางที่ ๗
ตารางที่ ๘
ตารางที่ ๙
ตารางที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๔
ตารางที่ ๑๕
ตารางที่ ๑๖
ตารางที่ ๑๗
ตารางที่ ๑๘
ตารางที่ ๑๙
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แสดงอัตราก�าลังบุคลากร ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา จ�าแนกตามประเภท
แสดงประเภท / ต�าแหนง / ระดับ ของขาราชการ ส�านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
แสดงระดับการศึกษา ของขาราชการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา
แสดงสายงาน / ต�าแหนง ของลูกจางประจ�า ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา
แสดงระดับการศึกษา ของลูกจางประจ�า ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา
แสดงสายงาน / ต�าแหนง ของพนักงานราชการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา
แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา
แสดงสายงาน / ต�าแหนง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
แสดงขนาดพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา
แสดงจ�านวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ�าแนกตามเพศ
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
แสดงพันธกิจ ความส�าคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก /
วิธีการที่สงมอบผลผลิต และบริการ
แสดงความตองการและความคาดหวังที่แตกตางกันของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
แสดงสวนราชการ หรือองค์การที่เกี่ยวของกันในการใหบริการ
หรือสงมอบงานตอกัน
แสดงขอมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
แสดงปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ที่สรางโอกาส
สรางนวัตกรรมและความรวมมือ
แสดงผลคะแนนประเมินตนเอง และผลคะแนนจากการประเมินภายนอก
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
รายชื่อแผนงานโครงการ จ�าแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ (งบด�าเนินโครงการ) ประจ�าปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�าแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา

หนา
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๒๔
๒๕
๒๖
๒๘
๕๒
๕๙
๖๔
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ ๑
แผนภูมิที่ ๒
แผนภูมิที่ ๓
แผนภูมิที่ ๔
แผนภูมิที่ ๕
แผนภูมิที่ ๖
แผนภูมิที่ ๗
แผนภูมิที่ ๘
แผนภูมิที่ ๙
แผนภูมิที่ ๑๐
แผนภูมิที่ ๑๑
แผนภูมิที่ ๑๒
แผนภูมิที่ ๑๓
แผนภูมิที่ ๑๔
แผนภูมิที่ ๑๕
แผนภูมิที่ ๑๖
แผนภูมิที่ ๑๗
แผนภูมิที่ ๑๘
แผนภูมิที่ ๑๙
แผนภูมิที่ ๒๐
แผนภูมิที่ ๒๑
แผนภูมิที่ ๒๒
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แสดงอัตราก�าลังบุคลากร จ�าแนกตามประเภท สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงประเภท / ต�าแหนง / ระดับ ของขาราชการ สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงระดับการศึกษา ของขาราชการ สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงสายงาน / ต�าแหนง ของลูกจางประจ�า สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงระดับการศึกษา ของลูกจางประจ�า สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงสายงาน / ต�าแหนง ของพนักงานราชการ สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงสายงาน/ต�าแหนง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงรอยละขนาดพื้นที่ ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงรอยละประชากร จ�าแนกตามเพศ ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
สคร.๙ นครราชสีมา
ปรามิดประชากร จ�าแนกตามเพศและชวงอายุ ของเขตสุขภาพที่ ๙
แสดงรอยละประเภท ของบุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงอายุเฉลี่ย และอายุราชการเฉลี่ย ของบุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา
แสดงภาพรวมรอยละระดับการศึกษา ของบุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา
อันดับโรคที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙
อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคอาหารเปนพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙
จ�านวนผูปวยโรคอาหารเปนพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
เปรียบเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคอาหารเปนพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
จ�าแนกรายจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๕๙
อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขหวัดใหญในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙
จ�านวนผูปวยโรคไขหวัดใหญในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
เปรียบเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขหวัดใหญในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
จ�าแนกรายจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๕๙
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สารบัญแผนภูมิ (ตอ)
แผนภูมิที่ ๒๓ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคมือ เทา ปาก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙
แผนภูมิที่ ๒๔ จ�านวนผูปวยโรคมือ เทา ปาก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
เปรียบเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
แผนภูมิที่ ๒๕ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคมือ เทา ปากในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
จ�าแนกรายจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนภูมิที่ ๒๖ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙
แผนภูมิที่ ๒๗ จ�านวนผูปวยโรคไขเลือดออก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
เปรียบเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
แผนภูมิที่ ๒๘ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
จ�าแนกรายจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนภูมิที่ ๒๙ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙
แผนภูมิที่ ๓๐ จ�านวนผูปวยโรคเลปโตไปโรซิส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
เปรียบเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
แผนภูมิที่ ๓๑ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
จ�าแนกรายจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนภูมิที่ ๓๒ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคหัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป
พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙
แผนภูมิที่ ๓๓ จ�านวนผูปวยโรคหัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปรียบเทียบ
กับคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
แผนภูมิที่ ๓๔ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคหัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙
จ�าแนกรายจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนภูมิที่ ๓๕ เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับผลการประเมินจากผูประเมิน
ภายนอก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
แผนภูมิที่ ๓๖ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดค�ารับรอง
จากผูประเมินภายนอก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
แผนภูมิที่ ๓๗ รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ (งบด�าเนินโครงการ) ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ รายผลผลิต
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แสดงการแบงเขตพื้นที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา
ผังโครงสรางการแบงสวนราชการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา
สายโซแหงคุณคา (Value Chain) ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนการถายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน สูกลุมงาน และบุคคล
ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
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ขอมูลทั่วไปของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา (สคร.๙ นครราชสีมา) เปนหนวยงานสวน
ภูมิภาคที่กรมควบคุมโรค จัดตั้งตามนโยบายการปรับปรุงโครงสราง และจัดแบงสวนราชการตาง ๆ ในสวน
ภูมิภาคใหเหมาะสมตอเหตุการณ และกระจายอํานาจ เชน การบริหารจัดการการแกไขปญหาการติดตอสื่อสาร
โรคเขต ยังถือเปนสวนราชการภายในของกรมฯ และอยูระหวางการดําเนินการ เพื่อออกเปนพระราชกฤษฎีกา
กอนที่จะเปนสํานักงานปองกันควบคุมโรคนั้น คณะกรรมการบริหารฯ ของกรมควบคุมโรค พ.ศ.
๒๕๒๖ ไดรวมกันพิจารณา และเห็นชอบในแนวคิดการจัดตั้งศูนยประสานงานทางวิชาการ (ศวต.) ขึ้นภายใน
กรมควบคุมโรค เพื่อเปนศูนยกลางชวยแกปญหาความไมคลองตัวในการประสานงานสื่อสาร การดําเนินการ
ตามแผน และโครงการระหวางกอง เขตตาง ๆ อยางเอกเทศ เชนเดียวกันกับศูนยประสานงานของศูนยกลาง
หรือองคกรกลาง เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ วิเคราะห ประมวล สรุปแผน และการติดตามผลเสนอใหผูบริหาร
ระดั บ กรมฯ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารเห็ น ชอบในการจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระสานงานทาง
วิชาการ (ศวต.) เพื่อภารกิจดังกลาวแลวจึงได พิจารณาตอไปถึงสภาพการณของปญหาในสวนภูมิภาค ที่มีลักษณะ
การดําเนินของศูนยวิชาการตาง ๆ อยางเอกเทศ เชนเดียวกันกับศูนยประสานงานทางวิชาการ (ศวต.) กรมฯ และ
ใหเปนเครือขายเชื่อมโยงการติดตอสื่อสาร การรายงานสถานการณ ประสานแผน นิเทศสนับสนุน และติดตาม
ผลดําเนินงานควบคุมโรคของจังหวัด และศูนยวิชาการตาง ๆ ภายในเขต และเปนเครือขายเชื่อมโยงระหวาง
สวนกลางและสวนภูมิภาค
การจัดตั้งศูนยประสานงานวิชาการโรคเขตในระยะแรก มีภารกิจหลัก คือ การนิเทศงาน การวิเคราะห
สรุ ป สถานการณ ข องป ญ หา และรายงานผลเป น ศู น ย ก ลางการประสานงาน เพื่ อ ร ว มจั ด ทํ า แผนและการ
สนับสนุนระหวางจังหวัด และศูนยวิชาการเขตตาง ๆ รวมทั้งการติดตอสื่อสารระหวางสวนกลางและสวน
ภูมิภาค การปฏิบัติภารกิจดังกลาว มีปญหาอุปสรรค คือ ยังไมมีที่ทําการและบุคลากรจัดสรรให สําหรับภารกิจ
ดังกลาวยังใชสถานที่ ทรัพยากร จากศูนยวิชาการเขตที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการศูนยประสานงานทาง
วิ ช าการโรคเขต ในการดํ า เนิ น ไม มี เ อกภาพในการบั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การและรวมทั้ ง กรมฯ มิ ไ ด
เตรียมการกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ศูนยประสานงานทางวิชาการ
เขตไว เปนแนวทางชัดเจน โดยมีภารกิ จเบื้ อ งต นขณะนั้ นมุ  ง เน นการประสานงาน จึ ง คั ด เลื อ กผู  บ ริ ห ารศู น ย
วิชาการเขตที่มีสถานที่ และทรัพยากรเพียงพอตอการสนับสนุนการปฏิบัติงานไปกอน ตอมากรมควบคุมโรคจึง
ไดพยายามปรับปรุงโครงสราง แกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว เพื่อใหการบริหารจัดการการประสานงานมีความ
ราบรื่นมีประสิทธิภาพ และยอมรับกันมากขึ้น มีการจัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป เพิ่มใหแกศูนยประสานงาน
ทางวิชาการโรค ทํางานระดับกรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศ และประชุมวิชาการระหวางผูบริหาร
ศูนยประสานงานทางวิชาการโรค จัดตั้งคณะและผูบริหารศูนยวิชาการเขตตาง ๆ ในสวนภูมิภาค ตลอดจนมี
การมีการประชุมตาง ๆ เพื่อปรับปรุงจัดระบบการปฏิบัติงานเครือขายการติดตอสื่อสาร การสนับสนุน และ
ประสานงานระหวางสวนกลาง และสวนภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพ จนถึงเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. ๒๕๓๑
กรมควบคุมโรค จึงไดมีคําสั่งแบงสวนราชการภายใน อนุมัติใหศูนยประสานงานทางวิชาการโรคเขต
เปนหนวยงานสวนภูมิภาคมีฐานะเทียบเทากองใหชื่อวา สํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) และรวมทุก
หนวยงานในสวนภูมิภาคที่เคยสังกัดกองวิชาการ เชน ศูนยวิชาการเขต และนิคมโรคเรื้อน ฯลฯ ใหเขามาอยูใน
สังกัดการบังคับบัญชาของสํานักงานควบคุมโรคเขต ยกเวนหนวยมาลาเรียที่ ๑๕ อยูในสังกัดกรมควบคุมโรค
อยางเดิม ซึ่งภายหลังก็ไดยกฐานะเทียบเทากอง และขึ้นตรงตออธิบดีกรมควบคุมโรค เชนเดียวกัน
รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016
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๑. ศึกษาวิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน และการควบคุมโรคและภัย
ที่คุกคามสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
๒. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ และรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและ
การควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๔. ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเฝาระวัง ปองกัน และ
การควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๕. สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการปองกันโรคระหวาง
ประเทศ
๖. เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

หนาทีค่ วามรับผิดชอบของกลุม ตามโครงสรางสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ เปนไปดวยดีประสิทธิภาพเอื้อตอการ
ทํางานเชิงยุทธศาสตร สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Reform) เหมาะสมกับ
ภารกิจในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุการเปาหมายในการเปน National Healthy Authority ดานระบบ
ปองกันควบคุมโรค และเปาหมายตามแผนยกระดับประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสูความยั่งยืนดานควบคุมโรคของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (Mega Project) กรมควบคุมโรค จึงใหปรับโครงสรางของสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ เปนการภายใน จํานวน ๑๐ กลุม๒ และเพื่อใหการปฏิบัติงานดานการปองกันควบคุมโรค
ในเขตเมือง มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดตั้งกลุมเปนการภายใน จํานวน ๑ กลุม คือ กลุมควบคุมโรคเขตเมือง๓
ดังนี้
๑. กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย มีหนาที่
๑) กําหนดภาคีเครือขายหลัก ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
๒) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหภาคี
เครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๓) ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือขายการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ รวมทั้งรวมมือ บังคับใชกฎหมายและจัดการปญหาที่มีผลกระทบตอสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบให
เขมแข็งและยั่งยืน
ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒
คําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๕๗๙ / ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับโครงสรางสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ เปนการภายใน สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓
คําสัง่ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ที่ ๕๕/๒๕๕๙ เรือ่ ง จัดตัง้ กลุม ควบคุมโรคเขตเมือง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑
๒
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๒. กลุมพัฒนาวิชาการ มีหนาที่
๑) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจยั พัฒนาองคความรู คิดคนรูปแบบหรือเทคโนโลยีในระดับปฏิบตั กิ าร
เพื่อการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุมเปาหมาย
๒) พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุมเปาหมาย
๓) ประสาน สนับสนุน หรือจัดใหมรี ะบบบริการในพืน้ ทีท่ เี่ ปนไปตามเกณฑมาตรฐานสูค วามเปนเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อใชเปนแหลงอางอิง (Reference) สําหรับการเฝาระวังและปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ระดับประเทศและพื้นที่ โดยเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคเปนเจาภาพหลัก (National program)
๓. กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีหนาที่
๑) จัดทําประเด็นการสื่อสารความเสี่ยงทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน
๒) พัฒนารูปแบบและชองทางการสื่อสารสาธารณะที่หลากหลายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๓) จัดทําและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือขายสื่อสารประชาสัมพันธ
๔) ประเมินผลการรับรู พฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคของประชาชนตามบริบทของพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งภาพลักษณของหนวยงานในมุมมองของเครือขายและประชาชน
๔. กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง มีหนาที่
๑) เปนศูนยขอมูลการเฝาระวังและภัยสุขภาพ (ซึ่งมีระบบฐานขอมูลดานโรคและภัยสุขภาพที่
เกิดขึ้นทั้งในสถานการณทั่วไป ในสถานการฉุกเฉินและภัยพิบัติ) พรอมทั้งเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือไดและเปนแหลงอางอิงของกรมควบคุมโรค
๒) ดูแลระบบเฝาระวังโรคและประเมินความเสีย่ งเพื่อเตือนภัย ทัง้ โรคติดตอ โรคไมตดิ ตอ โรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพ
ที่สําคัญในพื้นที่รับผิดชอบ
๓) ตรวจจับเหตุการณผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ประเมินสถานการณการระบาด
และควบคุมการระบาดเบื้องตนที่จําเปน (Containment) รวมกับพื้นที่
๔) สนับสนุนสงเสริมทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนเร็ว (SRRT) ในพื้นที่ใหเขมแข็ง
๕) ประเมินสถานการณ (Rapid assessment) และเสนอยุทธศาสตรหรือมาตรการควบคุมภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระยะเฉียบพลัน
๕. กลุมแผนงานและประเมินผล มีหนาที่
๑) จัดทํา สื่อสาร ถายทอด กํากับ ติดตาม ประเมินผลเปาหมายตัวชี้วัดของกรม / แผนกลยุทธ /
แผนปฏิบัติการของหนวยงานใหเกิดผลผลิต และผลลัพธตอตัวชี้วัดเปาประสงคยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค
๒) กลัน่ กรอง กํากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับแผนการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณให
บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุมคาตามภารกิจ
๓) พัฒนาระบบ กลไก การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และขอเสนอการพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาสําคัญของพื้นที่ ตอภาคีเครือขายหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ (ประเมินเนื้อหาของงานและผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของหนวยงานในพื้นที่)
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๖. กลุมพัฒนาองคกร มีหนาที่
๑) พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรตามมาตรฐานสากล โปรงใส ตรวจสอบได
๒) วางแผนและพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ศั ก ยภาพและสมรรถนะการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ของ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล
๓) พัฒนาระบบการจัดทํา กํากับ ติดตาม ปรับปรุงใหผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมายคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร / กลุมงาน / หนวยงาน
๔) พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร / หนวยงาน ในสวนการประเมิน
สมรรถนะ และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
๕) จัดทําระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบ และการสืบคนขอมูลที่สําคัญ ดานบริหารและวิชาการ
รวมทั้งใหคําปรึกษา และสนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสารสนเทศ
๗. กลุมปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข มีหนาที่
๑) พัฒนาระบบและกลไกการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานและเครือขาย
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
๒) เตรียมความพรอมและประสาน/ สนับสนุนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
สถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามความตองการของพื้นที่และไดมาตรฐานสากล
๓) บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
๔) บริหารจัดการระบบสงกําลังบํารุง (Logistics) เพื่อการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
๕) พัฒนาศักยภาพ ความพรอม และการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ รวมถึงโรคติดตอตามแนวชายแดน
๖) พัฒนาศักยภาพและประสานปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือ
กลุมเปาหมายพิเศษ (เชน ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง/ หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง/ ดาน
ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ และนิคม)
๘. กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค มีหนาที่
๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและริเริ่มวิธีการใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการวินิจฉัย
๒) ถายทอดองคความรู ประสบการณดานการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แกบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ
๓) ใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนเครือขายสาธารณสุขในพื้นที่
รับผิดชอบ ในการนําผลการตรวจวิเคราะหมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรงและติดตาม
การรักษาโรค เพื่อใหการรักษาปองกันและควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๙. ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง มีหนาที่
๑) เฝาระวัง โรคติดตอนําโดยแมลงทีส่ าํ คัญและเปนปญหาพืน้ ที่ ไดแก ไขเลือดออก มาลาเรีย เทาชาง
และโรคติดตอนําโดยแมลงอื่น ๆ ที่มีโอกาสอุบัติใหม อุบัติซํ้า
๒) ศึกษาดานกีฏวิทยาและเฝาระวังพาหะโรคติดตอนําโดยแมลง
๓) ปฏิบตั กิ ารควบคุมยุงพาหะและประเมินการควบคุมยุงพาหะพัฒนาศูนยการเรียนรู และถายทอด
องคความรูดานเทคโนโลยีเครื่องพนสารเคมีและเคมีภัณฑกําจัดแมลงพาหะนําโรค ตรวจสอบมาตรฐานเครื่อง
พนสารเคมี และทดสอบมาตรฐานสารเคมีที่ใชในงานสาธารณสุข
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๔) พัฒนาศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการแมลงพาหะนําโรค และชันสูตรโรคไขมาลาเรีย และโรค
เทาชาง ไดแก อางอิงทางหองปฏิบัติการแมลงพาหะนําโรค อางอิงความไวลูกนํ้ายุงลายและยุงลายตัวเต็มวัยตอ
สารเคมี และงานอางอิงชันสูตรโรคไขมาลาเรียและโรคเทาชาง
๕) สนับสนุนการดําเนินงานดานขอมูลเฝาระวังโรคติดตอนําโดยแมลง การพยากรณโรค แนวโนม
การเกิดโรค และสนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
๑๐. กลุมบริหารทั่วไป มีหนาที่
๑) ศึกษา วิเคราะห พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัสดุและยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานการ
เจาหนาที่ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานอื่น ๆ ของสํานักงาน
๑๑. กลุมควบคุมโรคเชตเมือง มีหนาที่
๑) พัฒนานโยบาย และวิจัยรูปแบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อปกปอง
สุขภาพของประชาชนเขตเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ โดยครอบคลุมประชากรเคลื่อนยายแรงงานตางดาว และ
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) บูรณาการงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมกับภาคีเครือขายเขตเมืองใน
พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน

“เปนองคกรชัน้ นําทีม่ มี าตรฐานสากล ดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในป ๒๕๖๒”

พันธกิจ๔

ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบการปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของพื้นที่สาธารณสุขเขต ๙ โดยปฏิบัติ
ภารกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดวยวิธีการ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ใหเหมาะสม กับพื้นที่
๒. สงเสริมสนับสนุนใหเครือขาย นําผลิตภัณฑดานการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ไปใชให เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
๓. ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ ใหแก
เครือขาย
๔. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับเครือขาย ในการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรค และภัย
สุขภาพ ในบริเวณชายแดนและชองทางเขาออกระหวางประเทศ
๕. เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๖. กํากับติดตามและประเมินผล การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ทบทวนเมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : http://odpc๙.ddc.moph.go.th/DPC๕/dpc๕.html)

๔

8
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ยุทธศาสตร๕
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ยุท5ธศาสตรที่ ๑ สรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายภายในประเทศและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ เฝาระวังปองกันควบคุมโรค และ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างความร่
วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
ภัยสุขภาพของประเทศ
ยุทธศำสตร์
ที่ 2ที่ ๓พัฒนานวั
ตกรรม มาตรการาดมาตรฐาน
และวิชทาการ
เฝ้าประวั
องกันควบคุ
มโรคยและ
ยุทธศาสตร
พัฒนาบาทบาทการนํ
านนโยบายและยุ
ธศาสตร
อ งกังป้นควบคุ
มโรคและภั
สุขภาพ
ภัยสุทีข่เภาพของประเทศ
ปนหลักของประเทศ
ยุทธศำสตร์
ที่ 3ที่ ๔พัฒนาบาทบาทการน
าด้านนโยบายและยุ
ทธศาสตร์
นควบคุ
มโรคและภั
สุขภาพ
ยุทธศาสตร
พัฒนาการสื่อสารความเสี
่ยงและประชาสั
มพันธปเพื้อ่องกัการเฝ
าระวั
ง ปองกันยควบคุ
มโรค
ที่เป็และภั
นหลักยของประเทศ
สุขภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ยุทธศาสตรที่ ๕ เตรียมความพรอมและการจัดการในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม
และภัยสุขภาพ
มาตรฐานสากล
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เตรี ย มความพร้ อ มและการจั ด การในการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพตาม
ยุทธศาสตรที่ ๖มาตรฐานสากล
บริหารจัดการองคกรแนวใหม
ยุทธศำสตร์ที่ จุ6ดเนบริ
การองค์กรแนวใหม่
น ห๕ารจัปดและกรอบการจั
ดทําแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค

๖
าปบงบประมาณ
พ.ศ.มโรค
๒๕๕๙-๒๕๖๓
จุดเน้น 5 ปี และกรอบกำรจัดทประจํ
ำแผนปฏิ
ัติกำร กรมควบคุ
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559-25636

ผลสัมฤทธิ์ระบบกำรพัฒนำคุณภำพต่อเนื่องกำรป้องกัน ควบคุมโรค
“อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DHS/DC)”
แผนงำนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง




ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดและเบาหวาน
ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อ
การบาดเจ็บ และโรคมะเร็ง



ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงการ
บริโภคยาสูบ



ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บ ได้แก่ การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน จมน้า
ตาย

วัยทำงำนปลอดโรค
ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข


ภาคอุตสาหกรรม



ภาคเกษตรกรรม

โรคติตต่อ


ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง



ป้องกันควบคุมโรควัณโรคเชิงรุก
ในพื้นที่เป้าหมาย



ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ



ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้า เน้นประชากรกลุ่ม
เสี่ยง : หัด มือ เท้า ปาก

กำรพัฒนำเชิงระบบ (Backbone)




กลไลการเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
การจัดการความรู้ การรับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี
การพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เลมแนวทางการถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดสูหนวยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕
๖

5
6
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ทิศทางและกลไลการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙๗

ทิศทางและกลไกการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดกําหนดจุดเนนการ
พัฒนางานปองกันควบคุมโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙ (Quick Win) ตามทิศทางและกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การปฏิ รู ป ประเทศ โดยได กํ า หนดเป า หมาย มาตรการ ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ทั้ ง ในระดั บ หน ว ยงานวิ ช าการ
ส ว นกลาง และสํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคในระดั บ ภู มิ ภ าค ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาระบบราชการใน
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม โดยมุงเนนใหหนวยงานทุกระดับในสังกัดดําเนินการประเมิน
ตนเองเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว (Benchmark) ในการหาสวนขาดเพื่อพัฒนาใหสามารถบรรลุเปาหมายทิศทาง
และกลไกการบริ ห ารจั ด การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ก รมควบคุ ม โรค เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น ในประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ลการควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สู  ก ารบรรลุ วิสั ย ทั ศ น อ งค ก าร กล า วคื อ “กรมควบคุ ม โรคเป น
องคกรชั้นนําระดับนนาชาติที่สังคมเชื่อถือและไววางใจ เพื่อปกปองประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ดวย
ความเปนเลิศทางวิชาการ” โดยยึดปรัชญาในกรดําเนินงาน “มีแผนงาน พื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง
บูรณาการในพื้นที่” โดยมีงานตามนโยบาย ๑๐ เรื่อง ดังนี้
๑. ให ค วามสํ า คั ญ สู ง สุ ด ต อ การพั ฒ นางานสาธารณสุ ข ตามแนวพระราชดํ า ริ และโครงการเฉลิ ม
พระเกี ย รติ เ พื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบรมวงศานุ ว งศ ทุ ก พระองค โดยถื อ ว า เป น นโยบายสํ า คั ญ ที่ ต  อ งการ
ดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๒. เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบการจัดการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า และภัย
คุกคาม ใหสามารถสกัดกั้นการแพรกระจายไดอยางทันทวงที
๓. เรงรัดการพัฒนาระบบจัดการโรคไมติดตอ และอุบัติเหตุ
๔. เรงรัดการพัฒนาระบบการจัดการปจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอม
๕. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงทางสุขภาพ (Global
Health Security Agenda : GHSA) โดยเรงรัดการพัฒนาศูนยฝกอบรมระดับชาติ (International Training
Center) และการฝกอบรมเพื่อสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
๖. พัฒนากฎหมายใหม และประสานการมีสวนรวมของเครือขายเพื่อสรางความตระหนักในการ
บังคับใชกฎหมาย พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
๗. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการขัอมูลสําหรับประชาชน และเชื่อมโยงขอมูลสําหรับ
บุคลากรดานสาธารณสุขเพื่อการวิเคราะหประเมินสถานการณโรค ตลอดจนขอมูลสําหรับการตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหาร ที่ทันตอเหตุการณ
๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานกําลังคนใหเหมาะสม ตลอดจนเสริมสรางขวัญกําลังใจ
ใหมีความสุขในการทํางาน
๙. สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การประเมินเทคโนโลยี การจัดการองคความรูและพัฒนาการปองกัน
ควบคุมโรคอยางครบวงจร
๑๐. สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของการจัดการแผนงาน ควบคูไปกับกการพัฒนาโครงสราง
องคกรระดับหนวยงาน
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวขางตน ไดอาศัย ๖ ยุทธศาสตรหลักของกรมควบคุมโรค
ที่ผานการทบทวนและปรับปรุงใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ที่เปนพลวัต สูการลดปญหา
โรคและภัยคุกคามตอสุขภาพของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนางานดานสุขภาพ
ใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน
ทิศทางและกลไก การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๗

10
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ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

สวนที่ ๑

ค่านิยมกรมควบคุมโรค
Integrity

I

การยึดมั่น ยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

Service Mind

S

การมีจติ ใจบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ

Mastery

M

การทางานอย่างมืออาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

Achievement Motivation

A

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

Relationship

R

การมีนาใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง

Teamwork

T

การทางานเป็นทีม

อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค

วัฒนธรรมองค์กร

เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกย่องชมเชยผู้อื่น
ค่านิยมองค์กร
ประกาศเจตนารมณ์สานักงานคุณธรรม

รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016
Book_ .indd 11
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สวนที่ ๑

ข้อมูลบุคลำกร8

8
ลากร
ข้ขตำรำงที
ออมูมูลลบุบุค่ 1คลำกร
แสดงอั
ตรากาลังบุคลากร ของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จาแนกตามประเภท
ตารางที่ ่ 1๑แสดงอั
แสดงอั
ตรากํ
คลากร
ของสํ
นักงานป
นควบคุ
มโรคที
่ ๙ นครราชสี
มา จําแนกตามประเภท
ตำรำงที
ตราก
าลังาบุลัคงบุลากร
ของส
านักางานป้
องกัอนงกั
ควบคุ
มโรคที
่ 9 นครราชสี
มา จาแนกตามประเภท
ประเภท
จำนวน (คน) ร้อยละ
๘

ข้าราชการประเภท
105(คน) ร้39.47
จำนวน
อยละ
ลูข้ากราชการ
จ้างประจา
99
37.22
105
39.47
พนั
ก
งานราชการ
32
12.03
ลูกจ้างประจา
99
37.22
พนักกงานราชการ
งานกระทรวงสาธารณสุข
16
6.02
พนั
32
12.03
ลูกจ้กางานกระทรวงสาธารณสุ
งชัว่ คราว *
14
5.26
พนั
ข
16
6.02
100
266
ลูกจ้างชัว่ คราวรวม*
14
5.26
แผนภูมิที่ 1
หมำยเหตุ * ลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างเหมา และลูกจ้างชั่วคราวอัตราเงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ
* ลูกจารวม
งชั่วคราวอัตราจางเหมา และลู266
กจางชั่วคราวอัตราเงิ
นนอกงบประมาณ
100
มิที่จ๑าแนกตามประเภท
แสดงอัตรากาลังแผนภู
บุคลากร

หมำยเหตุ * ลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างเหมา และลูกจ้างชั่วคราวอัตราเงินนอกงบประมาณ

แผนภูมิที่ 1

ตรากํ
คลากรณจําวัแนกตามประเภท
ตำรำงที่ 1 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มีแสดงอั
อัตราก
าลัางาลัลับุงงคบุบุลากร
นที่ ๑๓ ธันวาคม
แสดงอั
ตราก
คลากร จาแนกตามประเภท
ตารางที
สํ ากนังานป้
ก266
งานป
อนงกั
น ควบคุ
โรคที
่ ๙ ่ไนครราชสี
มี องั ตบุรากํ
บุ ควัลากร
นคน)
ที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้ง่ สิ1้น่ ๑สจานั
านวน
(ไม่
รมวมข้
ปช่มวายปฏิ
ัตาิราลั
าชการที
่หาน่ลัวงณยงานอื
ตำรำงที
องกัคน
ควบคุ
โรคทีมา่ราชการที
9 นครราชสี
มีอัตบมราก
คลากร
นที่ ่น๑๓ณธั๕นวัวาคม
ธัประกอบด้
นวาคม
พ.ศ.
ทั้งจสิานวน
้น266
จํานวน
คน
รวมขาราชการที
่ไปช
บัติราชการที
่ห(ร้นอว่ยละ
่นคน)
๕ คน)
วย ทัข้้ง๒๕๕๙
าสิราชการ
๑๐๕
คน
อยละ
39.47)
ลูกจ้วายปฏิ
งประจ
จานวน
พ.ศ.
๒๕๕๙
้น จานวน
คน ๒๖๖
(ไม่ร(ร้วมข้
า(ไม
ราชการที
่ไปช่
บัตวาิรยปฏิ
าชการที
่ห๙๙น่วคน
ยงานอื
นยงานอื
๕๓๗.๒๒)
พนักงานราชการ
จานวนจจํานวน
๓๒
(ร้ อคน
ยละ
พนักงานกระทรวง
านวน
๑๖๙๙
คนคน
๖.๐๒)
ประกอบด
ราชการ
านวนคน
๑๐๕
คน(ร้อ(ร12.๐๓)
อยละ39.47)
๓๙.๔๗)
จางประจํ
จํานวน
(รยละ
อยละ
๓๗.๒๒)
ประกอบด้
ววยย ข้ขาาราชการ
๑๐๕
ยละ
ลูกลูจ้กางประจ
า จจาานวน
๙๙
คน
(ร้(ร้ออยละ
๓๗.๒๒)
ลูกจ้กกางานราชการ
งชั่วคราวอัตจราจ้
างเหมาและลู
ายละ
งชั่ว12.๐๓)
คราวอั
ตราเงิ
คน๑๖
(ร้คนอคน
ยละ
๕.๒๖)
โดย
พนั
งานราชการ
จํานวน
านวน
๓๒ คน
คน(ร้ก(รอจ้อยละ
๑๒.๐๓)
กนอกงบประมาณ
งานกระทรวงจานวน
จํ๑๔
านวน๑๖
อยละ
๖.๐๒)
พนั
๓๒
พนัพนั
กนงานกระทรวง
(ร้อ(รยละ
๖.๐๒)
คลากร (ดังกตารางที
1) ตราเงิ
ลูจาแนกตามประเภทของบุ
กจ้จางชั่วคราวอัตตราจ
นนอกงบประมาณจํ
คนอยละ
(รอยละ
๕.๒๖)
ราจ้าางเหมาและลู
งเหมาและลู
กจจ้างชั
างชั่วคราวอั
่ว่ คราวอั
ตราเงิ
นนอกงบประมาณานวน
๑๔ ๑๔
คน (ร้
๕.๒๖)
โดยโดย
าแนกตามประเภทของบุ
ลากร
งตารางที
ตารางที
๑) าราชการ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
่ 2 แสดงประเภท/ต
าแหน่(ดั(ดังง/ระดั
บ ของข้
จจํตำรำงที
าแนกตามประเภทของบุ
คคลากร
่ ่ 1)
ตารางที
แสดงประเภท/ตํ
แหน
ง/ระดั
าราชการสานั
สํากนังานป้
กงานป
องกั
นควบคุ
มโรคที
นครราชสี
ตำรำงที
่ 2๒ แสดงประเภท/ต
ง/ระดั
บ บของข้
าราชการ
องกั
นควบคุ
มโรคที
่ 9่ ๙นครราชสี
มามา
ประเภท/
ตำแหน่
ง/ ระดับ าแหน่
จาำนวน
(คน)
ร้ของข
อยละ

บริ
หำร ตอานวยการ
ประเภท/
ำแหน่ง/ ระดับ จำนวน1 (คน) ร้0.95
อยละ
รวม
1
0.95
บริหำร อานวยการ
1
0.95
วิชำกำร เชี่ยวชาญ
2
1.90
รวม
1
0.95
12
11.43
วิชำกำร เชีชานาญการพิ
่ยวชาญ เศษ
2
1.90
ชชานาญการพิ
านาญการ เศษ
44
41.90
12
11.43
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
8
7.62
ชานาญการ
44
41.90
66
62.86
ปฏิบัติกรวม
าร
8
7.62
ทั่วไป อาวุโสรวม
3
2.86
66
62.86
ชานาญงาน
30
28.57
ทั่วไป อาวุ
โส
3
2.86
แผนภูมิที่ 2
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
5
4.76
ชานาญงาน
30
28.57
แสดงประเภท/ตาแหน่ง/ระดับ ของข้าราชการ
38
36.19
แผนภูมิที่ 2
ปฏิบัติงรวม
าน
5
4.76
แผนภู
มิทบี่ ๒ของข้าราชการ
รวม รวม
105
100
แสดงประเภท/ตาแหน่
ง/ระดั
38
36.19
แสดงประเภท/ตําแหนง/ระดับ ของขาราชการ
รวม่ 2 แสดงจานวนประเภท/ต
105
100 ง และระดับ ของข้าราชการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
ตำรำงที
าแหน่

9 นครราชสี
มา ่พบว่
าแสดงจํ
ข้าราชการส่
วนใหญ่ดาแหน่
ารงต
งประเภทวิ
ชาาการ
จานวน
คนองกั
(ร้อนองกั
ยละ
62.86)
ตารางที
านวนประเภท/ตํ
าแหน
ง และระดั
บ ของข
าราชการสํ
นักงานป
นควบคุ
มโรคที
ตำรำงที
2่ ๒แสดงจ
านวนประเภท/ต
งาแหน่
และระดั
บ ของข้
ราชการส
านักา66
งานป้
ควบคุ
มโรคที
่ ่
รองลงมาด
ารงต
าแหน่
ง
ประเภททั
ว
่
ไป
จ
านวน
38
คน
(ร้
อ
ยละ
36.19)
และประเภทบริ
ห
าร
ระดั
บ
อ
านวยการ
9๙ นครราชสีมา พบว่
62.86)
พบวาา ข้ขาาราชการส่
ราชการสววนใหญ่
นใหญดดารงต
ํารงตําแหน่
าแหนงประเภทวิ
งประเภทวิชาการ
ชาการจานวน
จํานวน66๖๖คนคน(ร้อ(รยละ
อยละ
๖๒.๘๖)
จรองลงมาด
านวน
1
คน
(ร้
อ
ยละ
0.95)
ตามล
าดั
บ
(ดั
ง
ตารางที
่
2)
และประเภทบริ
หารหระดั
บอานวยการ
รองลงมาดํารงต
ารงตําแหน่
าแหนงงประเภททั
ประเภททั่ว่วไปไปจจํานวน
านวน38๓๘คนคน(ร้อ(รยละ
อยละ36.19)
๓๖.๑๙)
และประเภทบริ
าร ระดั
บอํานวยการ
จจํานวน
านวน 1๑ คน (ร้(รอยละ 0.95)
๐.๙๕) ตามล
ตามลําดั
าดับ (ดังตารางที่ 2)
๒)
๘8

งานการเจ้าหน
หน้าที่ สคร.9
มาม(ข้า อ(ขมูอลมูณล วัณนทีวั่ น13
ธ.ค.2559)
งานการเจ
สคร.๙จ.นครราชสี
จ.นครราชสี
ที่ ๑๓
ธ.ค. ๒๕๕๙)

8

งานการเจ้าหน้าที่ สคร.9 จ.นครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค.2559)
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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ระดับกำรศึกษำ จำนวน(คน)
ปริญญาเอก
2
ปริญญาโท
34
ระดับกำรศึกษำ จำนวน(คน)
ปริญญาตรี
54
ปริญญาเอก
2
ต่ปริากว่
า
ปริ
ญ
ญาตรี
15
ญญาโท
34
รวม
105
ปริญญาตรี
54
ต่ากว่าปริญญาตรี
15
รวม
105

สวนที่ ๑

ตำรำงที่ 3 แสดงระดับการศึกษา ของข้าราชการ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ตารางที่ ๓ แสดงระดับการศึกษา ของขาราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
ตำรำงที่ 3 แสดงระดับการศึกษา ของข้าราชการ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ร้อยละ
1.90
32.38
ร้อยละ
51.43
1.90
14.29
32.38
100
51.43

แผนภูมิที่ 3
แสดงระดับแผนภู
การศึกมษาของข้
ิที่ ๓ าราชการ
แสดงระดั
บการศึกกษาของข
าราชการ
ตำรำงที่ 3 แสดงระดับการศึกษาของข้าราชการ ส่วนใหญ่
จบการศึ
แผนภูษาระดั
มิที่ 3 บปริญญาตรี จานวน
54 คน (ร้ตารางที
อยละ 51.43)
รองลงมาระดั
ปริญญาโท
จานวนส34
คน จ(ร้บบการศึ
อการศึ
ยละกษาของข้
บต่ากว่
า
าราชการ
่ ๓ แสดงระดั
บการศึกบษาของข
าราชการ
วแสดงระดั
นใหญ
ก32.38)
ษาระดั
บและระดั
ปริญญาตรี
จํานวน

14.29
100

ปริญคน
ญาตรี
านวน่ 3๕๑.๔๓)
15
(ร้อยละ
ตามล
บราชการ
(ดังตารางที
่ 3)๓๔จคน
๕๔
(รอจยละ
รองลงมาระดั
บปริาดั
ญาญาโท
จํานวน
(รอกยละ
๓๒.๓๘)
และระดั
บตํ่ากวา
ตำรำงที
แสดงระดั
บ14.29)
การศึกษาของข้
ส่วนใหญ่
บการศึ
ษาระดั
บปริญญาตรี
จานวน
ตำรำงที
่(ร้4อจํแสดงสายงาน/ต
าแหน่
กบจ้ปริ
าตามลํ
งประจ
งานป้
มโรคที
่ 9 นครราชสี
มาบต่ากว่า
54
ยละ
ญญาโท
34องกั
(ร้อยละ
32.38)
และระดั
ปริ
ญคน
ญาตรี
านวน51.43)
๑๕ คน (รรองลงมาระดั
อยละง ของลู
๑๔.๒๙)
าาดับสจานั
(ดัานวน
งกตารางที
่ คน
๓)นควบคุ
ปริญญาตรี จสำยงำน/ต
านวน 15ำแหน่
(ร้อยละ
าดับ (ดังตารางที
ง 14.29) ตามล
จำนวน(คน)
ร้อยละ่ 3)
ตารางที
่่ ๔4 ำแสดงสายงาน/ต
าแหนง งของลู
ของลูกจ้กาจงประจ
างประจํ
สํากนั3.03
กงานปองกั
องกันควบคุ
นควบคุมโรคที
มโรคที่ 9่ ๙นครราชสี
นครราชสีมามา
ตำรำงที
งานป้
กลุ่มงำนช่
งแสดงสายงาน/ตําแหน่
3 า าสานั
ช่างเครื่องยนต์
3
สำยงำน/ตำแหน่ง
จำนวน(คน)
ร้3.03
อยละ
กลุ
ม
่
งำนบริ
ก
ำรพื
น
้
ฐำน
5
5.05
กลุ่มงำนช่ำง
3
3.03
แม่
บ
า
้
น
5
5.05
ช่างเครื่องยนต์
3
3.03
กลุ่ม่มงำนบริ
งำนสนักบำรพื
สนุน้นฐำน
91
91.92
กลุ
5
5.05
พนั
ก
งานเยี
ย
่
มบ้
า
น
5
5.05
แม่บ้าน
5
5.05
พนักงานการเงินและบัญชี
6
6.06
กลุ่มงำนสนับสนุน
91
91.92
พนักงานขับรถยนต์
13
13.13
พนักงานเยี่ยมบ้าน
5
5.05
พนักงานธุรการ
8
8.08
พนักงานการเงินและบัญชี
6
6.06
พนักงานปฏิบตั ิการควบคุมพาหะนาโรค
13
13.13
แผนภูมิที่ 4
พนักงานขับรถยนต์
13
13.13
พนักงานปฏิบตั ิการชันสูตรโรค
20
20.20
แสดงสายงาน/ตาแหน่ง ของลูกจ้างประจา
พนักงานธุรการ
8
8.08
พนักงานปฏิบตั ิการทดลองพาหะนาโรค
15
15.15
พนักงานปฏิบตั ิการควบคุมพาหะนาโรค
13
13.13
แผนภูมมิทิที่ 4ี่ ๔
แผนภู
พนักงานพัสดุ
3
3.03
พนักงานปฏิบตั ิการชันสูตรโรค
20
20.20
แสดงสายงาน/ต
แสดงสายงาน/ตําแหน่
าแหนงงของลู
ของลูกกจ้จาางประจ
งประจําา
พนักงานพิมพ์
3
3.03
พนักงานปฏิบตั ิการทดลองพาหะนาโรค
15
15.15
พนักงานสถิติ
5
5.05
พนักงานพัสดุ
3
3.03
รวม
99
100
พนักงานพิมพ์
3
3.03
พนักงานสถิ
ติ ่ 4 แสดงสายงาน/ตาแหน่ง ของลู
5 กจ้างประจ
5.05
ตำรำงที
า พบว่าส่วนใหญ่เป็นสายงานกลุ่มงานสนับสนุน
99 การพื้น100
จานวน 91 คน (ร้อรวม
ยละ 91.92) สายงานกลุ่มงานบริ
ฐาน จานวน 5 คน (ร้อยละ 5.05) และสายงาน

กลุ่มงานช่ตำรำงที
าง จานวน
3 คน (ร้อยละ 3.03)
งตารางที
่ 4) า พบว่าส่วนใหญ่เป็นสายงานกลุ่มงานสนับสนุน
าแหน่
ง(ดัของลู
กจ้กางประจ
ตารางที่ 4่ ๔แสดงสายงาน/ต
แสดงสายงาน/ตํ
าแหน
ง ของลู
จางประจํ
า พบวาสวนใหญเปนสายงานกลุมงานสนับสนุน
จจําานวน
91
คน
(ร้
อ
ยละ
91.92)
สายงานกลุ
ม
่
งานบริ
ก
ารพื
น
้
ฐาน
5.05)
และสายงาน
นวน ๙๑ คน (รอยละ ๙๑.๙๒) สายงานกลุมงานบริการพื้นฐานจานวน
จํานวน5 ๕คนคน(ร้อ(รยละ
อยละ
๕.๐๕)
และสายงาน
กลุ่มงานช่าง จานวน 3 คน (ร้อยละ 3.03) (ดังตารางที่ 4)
กลุมงานชาง จํานวน ๓ คน (รอยละ ๓.๐๓) (ดังตารางที่ ๔)

รายงานประจําป ๒๕๕๙
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ตารางที
แสดงระดับบการศึ
การศึกษา
กษาของลู
ของลูกจ้กาจงประจ
างประจํา าสานั
สํากนังานป้
กงานปองกั
องกันควบคุ
นควบคุมโรคที
มโรคที่ 9่ ๙นครราชสี
นครราชสีมามา
ตำรำงที่่ ๕5 แสดงระดั
สวนที่ ๑

ตำรำงที่ 5 แสดงระดับการศึกษา ของลูกจ้างประจา สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาโท
บกำรศึกษำ
ปริระดั
ญญาตรี
ปริ
ญญาโท
ต่ากว่
าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
รวม
ต่ากว่าปริญญาตรี
รวม

จำนวน (คน)
1
จำนวน
11(คน)
1
87
11
99
87
99

ร้อยละ
1.01
ร้11.11
อยละ
1.01
87.88
11.11
100
87.88
100

แผนภูมิทมี่ ิท5ี่ ๕
แผนภู
แสดงระดั
แสดงระดับการศึ
บการศึกษา
กษาของลู
ของลูกจ้กาจงประจ
างประจํา า
แผนภูมิที่ 5
ตำรำงที่ 5 แสดงระดับการศึกษาของลูกจ้างประจา ส่วนใหญ่
จบการศึกกษาษาระดั
บกจ้ต่าากว่
าปริญญาตรี
ตารางที่ ๕ แสดงระดับการศึกษาของลูกจางประจํา สแสดงระดั
วนใหญบจการศึ
บการศึกของลู
ษาระดั
บงประจ
ตํ่ากวา าปริญญาตรี

จานวน 87 คน (ร้อยละ 87.88) รองลงมาระดับปริญญาตรี จานวน 11 คน (ร้อยละ 11.11) และระดับ
จํปริานวน
๘๗
คน ่ (ร51อแสดงระดั
ยละ
๘๗.๘๘)
ปริ
ญญาตรี
จํานวนจบการศึ
๑๑ คนกษาระดั
(รอยละ
ตำรำงที
บการศึรองลงมาระดั
กษาของลู
งประจ
า่ 5)ส่วนใหญ่
บต่๑๑.๑๑)
ากว่าปริญและระดั
ญาตรี บ
ญญาโท
จานวน
(ร้อยละ
1.01)
ตามล
าดับ ก(ดัจ้บงาตารางที
ปริ
ญญาโท
านวน
(รอ87.88)
ยละ ๑.๐๑)รองลงมาระดั
ตามลําดับ (ดับปริ
งตารางที
จานวน
87จํคน
(ร้อ๑ยละ
ญญาตรี่ ๕)จานวน 11 คน (ร้อยละ 11.11) และระดับ
ตำรำงที
่
6
แสดงสายงาน/ต
าแหน่
ง
ของพนั
ก
งานราชการ
สานั่ 5)กงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ปริญญาโท จานวน 1 (ร้อยละ 1.01) ตามลาดับ (ดังตารางที
ำแหน่ง าแหน่
(คน)
ร้อยละ สานั
ตารางที
แสดงสายงาน/ตํ
าแหนจงำนวน
งของพนั
ของพนั
กงานราชการ
สํานักงานป้
กงานปองกั
องกันควบคุ
นควบคุมโรคที
มโรคที่ 9่ ๙นครราชสี
นครราชสีมามา
ตำรำงทีสำยงำน/ต
่่ 6๖ แสดงสายงาน/ต
กงานราชการ
กลุ่มเทคนิคทั่วไป
11
34.38
สำยงำน/ต
ำแหน่
ง
จำนวน2 (คน) ร้6.25
อยละ
เจ้าพนั
กงานคอมพิ
วเตอร์
กลุเจ้่มาเทคนิ
คทั่วไป
11
34.38
พนักงานสาธารณสุ
ข
9
28.13
เจ้
า
พนั
ก
งานคอมพิ
ว
เตอร์
2
6.25
กลุ่มบริหำรทั่วไป
19
59.38
เจ้
ข
98
28.13
นักากีพนั
ฏวิกทงานสาธารณสุ
ยา
25.00
กลุนั่มกบริ
ห
ำรทั
ว
่
ไป
19
59.38
ทรัพยากรบุคคล
2
6.25
นันักกกีประชาสั
ฏวิทยามพันธ์
81
25.00
3.13
นันักกทรั
พยากรบุ
คคล
22
6.25
วิเคราะห์
นโยบายและแผล
6.25
นันักกประชาสั
นธ์ ญชี
11
3.13
วิชาการเงิมนพัและบั
3.13
นันักกวิวิเชคราะห์
น
โยบายและแผล
2
6.25
าการเผยแพร่
1
3.13
แผนภูมิที่ 6
นันักกวิวิชชาการเงิ
น
และบั
ญ
ชี
1
3.13
าการสาธารณสุข
4
12.50
แสดงสายงาน/ตาแหน่ง ของพนักงานราชการ
าการเผยแพร่
12
3.13
กลุนั่มกวิวิชชำชี
พเฉพำะ
6.25
แผนภูมิที่ 6
นันักกวิเทคนิ
ชาการสาธารณสุ
41
12.50
คการแพทย์ ข
3.13
แสดงสายงาน/ตาแหน่ง ของพนักงานราชการ
กลุนั่มกวิวิชชำชี
พเฉพำะวเตอร์
21
6.25
แผนภูมิที่ ๖
าการคอมพิ
3.13
นักเทคนิคการแพทย์
1
3.13
แสดงสายงาน/ตําแหนง ของพนักงานราชการ
รวม
32
100
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1
3.13
ตำรำงที
่
6
แสดงสายงาน
และต
าแหน่
ง
ของพนั
รวม
32
100กงานราชการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นสายงานกลุ่มบริหาร

ทั่วไป จานวน 19 คน (ร้อละ 59.38) รองลงมาสายงานกลุ่มเทคนิคทั่วไป จานวน 11 คน (ร้อยละ 34.38)
ตำรำงที
และต
กงานราชการ
พบว่พบว
เป็นเสายงานกลุ
่มบริมหบริารหาร
และสายงานกลุ
่มวิ่ 6ช่ ๖าชีแสดงสายงาน
พแสดงสายงาน
เฉพาะ จานวน
2าแหน่
คนาแหน
(ร้งอของพนั
ยละ
6.25)
(ดังตารางที
่ 6)าส่วานใหญ่
ตารางที
และตํ
งของพนั
กงานราชการ
สวนใหญ
ปนสายงานกลุ
ทั่วไป จานวน 19 คน (ร้อละ 59.38) รองลงมาสายงานกลุ่มเทคนิคทั่วไป จานวน 11 คน (ร้อยละ 34.38)
ทั่วไป จํานวน ๑๙ คน (รอละ ๕๙.๓๘) รองลงมาสายงานกลุมเทคนิคทั่วไป จํานวน ๑๑ คน (รอยละ ๓๔.๓๘)
และสายงานกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จานวน 2 คน (ร้อยละ 6.25) (ดังตารางที่ 6)
และสายงานกลุมวิชาชีพเฉพาะ จํานวน ๒ คน (รอยละ ๖.๒๕) (ดังตารางที่ ๖)
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ระดับบกำรศึ
กำรศึกกษำ
ษำ จจำนวน
ำนวน (คน)
(คน)
ระดั
บกำรศึกษำ จำนวน
ปริระดั
ญาโท
ปริ
ญญญาโท
22 (คน)
ปริญญญญาตรี
ญาโท
2
ปริ
ญาตรี
26
ปริ
26
ญาญาตรี
26
ากว่
าปริ
ปริญญญาตรี
ญาตรี
ต่ต่ปริ
ากว่
44
ต่ากว่ารวม
ปริญญาตรี
4
รวม
32
32
รวม
32

สวนที่ ๑

ตารางที
แสดงระดับบการศึ
การศึกกษาษาของพนั
ของพนักกงานราชการ
งานราชการสสํานัานักกงานป้
งานปอองกังกันนควบคุ
ควบคุมมโรคที
โรคที่ 9่ ๙นครราชสี
นครราชสีมมา า
ตำรำงที่ ่ ๗7 แสดงระดั
ตำรำงที่ 7 แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ยละ
ร้ร้ออยละ
ร้6.25
อยละ
6.25
6.25
81.25
81.25
81.25
12.5
12.5
12.5
100
100
100

แผนภู
แผนภู
แผนภู
มมิทิที่ ี่ 77มิที่ ๗
มของพนั
แสดงระดั
การศึ
ษากของพนั
งานราชการ
แสดงระดั
บแผนภู
การศึ
ษาิที่ 7ของพนั
กงานราชการ
แสดงระดั
บบการศึ
กกษา
กกงานราชการ
แสดงระดั
การศึจ กบการศึ
ษา ของพนั
งานราชการ
ตำรำงที
ส่ วสนใหญ่
กษาระดั
บปริบ ปริ
ญญาตรี
ตารางที่ ่ 7๗แสดงระดั
แสดงระดับบการศึ
การศึกษาของพนั
ก ษาของพนักงานราชการ
ก งานราชการ
วบนใหญ
จ บการศึ
กกษาระดั
ญ ญาตรี

ตำรำงที
แสดงระดั
บ การศึ
กษาของพนั
งานราชการ
ส่ วจนใหญ่
จ4บการศึ
บปริ
ญญาตรี
คน
81.25)
รองลงมาระดั
บบต่กตํากว่
านวน
12.50)
และและ
จํจาานวน
นวน 26
๒๖
คน (ร้(ร่ อ7อยละ
ยละ
๘๑.๒๕)
รองลงมาระดั
่ากวาปริ
าปริญญญาตรี
ญาตรี
จํานวน
๔คนคน(ร้กอษาระดั
(รยละ
อยละ
๑๒.๕๐)
จานวน
คน จํ(ร้จาานวน
อนวน
ยละ๒281.25)
รองลงมาระดั
บดัต่บบากว่
ปริญญาตรี
ระดั
บปริ26
ญญาโท
บละ ๖.๒๕)
6.25) ตามลํ
ตามลาาดั
ตารางที
7) จานวน 4 คน (ร้อยละ 12.50) และ
(ร(ร้อยละ
(ดั(ดังงาตารางที
่ ่ ๗)
ระดับปริญญาโท จานวน 2 (ร้อบละ 6.25) ตามลาดับ (ดังตารางที่ 7)
ตำรำงที
าแหน่
ง ของพนั
กงานกระทรวงสาธารณสุ
ข สขานัสํกางานป้
องกัอนงกั
ควบคุ
มโรคที
่ 9 นครราชสี
มา มา
แสดงสายงาน/ตํ
าแหน
ง ของพนั
กงานกระทรวงสาธารณสุ
นักงานป
นควบคุ
มโรคที
่ ๙ นครราชสี
ตารางที่่ 8๘ แสดงสายงาน/ต
ตำรำงที่ 8 แสดงสายงาน/ตาแหน่ง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
สำยงำน/ตำแหน่
ำแหน่งง
ำนวน (คน)
(คน)
สำยงำน/ต
จจำนวน
จำนวน
กลุ่ม่มบริ
บริสำยงำน/ต
ำร ำแหน่ง
15 (คน)
กลุ
กกำร
15
กลุ
บริกาำร
15
งไฟฟ้
าและอิ
และอิเเลคทรอนิ
ลคทรอนิกกส์ส์
ช่ช่าา่มงไฟฟ้
11
ช่ากงไฟฟ้
พนั
กงานธุ
งานธุารและอิ
รการ
การ เลคทรอนิกส์
พนั
11
งานธุรกการ
พนักกงานบริ
งานบริ
การ
าร
พนั
771
งานบริมมพ์พ์การ
พนักกงานพิ
งานพิ
พนั
667
กงานพิ
กลุพนั
บริ
ำรทัม่ว่วพ์ไป
ไป
กลุ
่ม่มบริ
หหำรทั
116
กลุ
หำรทั่วไป่ว่วไป
การงานทั
ไป
นันักก่มจัจับริ
ดดการงานทั
11
นักจัดการงานทั
1
รวม ่วไป
16
รวม
16
รวม
16

ยละ
ร้ร้ออยละ
ร้อยละ
93.75
93.75
93.75
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
43.75
43.75
43.75
37.5
37.5
37.5
6.25
6.25
6.25
6.25
แผนภู
แผนภู
แผนภู
มมิทิทมี่ ี่ 8ิท8ี่ ๘
6.25
100
มกิทกงานกระทรวงสาธารณสุ
ี่ งานกระทรวงสาธารณสุ
8กงานกระทรวงสาธารณสุ
แสดงสายงาน/ต
าแหน่
ของพนั
100 แสดงสายงาน/ต
าแหน่
งงแผนภู
ของพนั
ขข ข
แสดงสายงาน/ตํ
าแหน
ง ของพนั
100 แสดงสายงาน/ตาแหน่ง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำรำงที
าแหน่
งของพนั
กงานกระทรวงสาธารณสุ
ข พบว่
า ส่าวสนใหญ่
เป็นเปสายงาน
ตารางที่ 8่ ๘แสดงสายงาน
แสดงสายงานและต
และตํ
าแหน
งของพนั
กงานกระทรวงสาธารณสุ
ข พบว
วนใหญ
นสายงาน

ตำรำงที
่ 815
แสดงสายงาน
าแหน่รองลงมาสายงานกลุ
งรองลงมาสายงานกลุ
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุ
า 1ส่๑วคน
นใหญ่
ป็อนยละ
สายงาน
กลุม่มบริ
บริกการ
าร
คน
93.75)
่มบริ
านวน
6.25)
กลุ
จํจาานวน
นวน
๑๕
คน (ร้(รออยละ
ยละและต
๙๓.๗๕)
มบริหหารทั
ารทั่วไป
่วไปขจพบว่
จํานวน
คน(ร้อ(รเยละ
๖.๒๕)
กลุ
่
ม
บริ
ก
าร
จ
านวน
15
คน
(ร้
อ
ยละ
93.75)
รองลงมาสายงานกลุ
่
ม
บริ
ห
ารทั
่
ว
ไป
จ
านวน
1
คน
(ร้
อ
ยละ
6.25)
(ดั
ง
ตารางที
่
8)
(ดังตารางที่ ๘)
(ดังตารางที่ 8)
ตำรำงที่ 9 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ตารางที
แสดงระดับบการศึ
การศึกษาของพนั
กษาของพนั
กงานกระทรวงสาธารณสุ
ข สํกางานป้
นักงานป
นควบคุ
มโรคที
่ ๙ นครราชสี
ตำรำงที่ ่ ๙9 แสดงระดั
กงานกระทรวงสาธารณสุ
ข สานั
องกัอนงกั
ควบคุ
มโรคที
่ 9 นครราชสี
มา มา
ระดับบกำรศึ
กำรศึกกษำ
ษำ จจำนวน
ำนวน (คน)
(คน)
ระดั
บกำรศึกษำ จำนวน
ปริระดั
ญาตรี
ปริ
ญญญาตรี
44 (คน)
ญาญาตรี
4
ากว่
าปริ
ปริญญญาตรี
ญาตรี
12
ต่ต่ปริ
ากว่
12
ต่ากว่ารวม
ปริ
12
รวมญญาตรี
16
16
รวม
16

ยละ
ร้ร้ออยละ
ร้25
อ25
ยละ
25
75
75
75
100
100
100

แผนภูมมิทิที่ ี่ 99
แผนภู
แผนภูแผนภู
มกกิทงานกระทรวงสาธารณสุ
ี่ 9มิที่ ๙
แสดงระดับบการศึ
การศึกกษา
ษา ของพนั
ของพนั
งานกระทรวงสาธารณสุ
แสดงระดั
ขข
แสดงระดั
บ
การศึ
ก
ษา
ของพนั
ก
งานกระทรวงสาธารณสุ
แสดงระดับการศึกษา ของพนั
กงานกระทรวงสาธารณสุ
ข บข
ตำรำงที่ 9 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุ
ข ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดั

ตำรำงที
บการศึ
กษาของพนั
กงานกระทรวงสาธารณสุ
ข ส่ขวนใหญ่
จบการศึ
กษาระดั
บ บ
ตารางที่ ่ 9่ 9๙แสดงระดั
แสดงระดั
บการศึ
การศึ
กษาของพนั
กงานกระทรวงสาธารณสุ
สนใหญ่
วนใหญ
จบการศึ
กษาระดั
ตำรำงที
แสดงระดั
บ
ก
ษาของพนั
ก
งานกระทรวงสาธารณสุ
ข
ส่
ว
จ
บการศึ
ก
ษาระดั
ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 12 คน (ร้อยละ 75) และปริญญาตรี จานวน 4 คน (ร้อยละ 25) ตามลาดับบ
ตํต่่าากว่
กวาาปริ
นวน 12
๑๒ คน
คน (ร้(รออยละ
ยละ 75)
๗๕)และปริ
และปริญญญาตรี
ญาตรีจานวน
จํานวน4 ๔คนคน(ร้อ(รยละ
อยละ25)๒๕)ตามล
ตามลํ
ปริญญ่ ญาตรี
ญาตรี จํจาานวน
าดัาบดับ
(ดังตารางที
9)
(ดั(ดังงตารางที
ตารางที่ ๙)
่ 9)
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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สวนที่ ๑

หวัดดในเขตรั
ในเขตรับบผิผิดดชอบ
จัจังงหวั
ชอบ

สสํานั
แก่แก
านักกงานป้
งานปอองกั
งกันนควบคุ
ควบคุมมโรคที
โรคที่ ่ 9๙จัจังงหวั
หวัดดนครราชสี
นครราชสีมมาามีมีจจังหวั
ังหวัดดทีที่อ่อยูยู่ในความรั
ในความรับบผิผิดชอบ
ดชอบ4๔จังจัหวั
งหวัด ดได้ได
งหวัดดนครราชสี
นครราชสีมมาา จัจังงหวั
หวัดดชัชัยยภูภูมมิ ิ จัจังงหวั
หวัดดบุบุรรีรีรัมัมยย์ จัจังงหวั
โลเมตร
จัจังหวั
หวัดดสุสุรรินินทร์
ทร มีมีพพื้นื้นทีที่ร่รวมวม51,719.192
๕๑,๗๑๙.๑๙๒ตารางกิ
ตารางกิ
โลเมตร
ซึ
่
ง
เท่
า
กั
บ
ร้
อ
ยละ
10.07
ของพื
้
น
ที
่
ท
่
ั
ว
ประเทศไทย
(พื
้
น
ที
่
ท
้
ั
ง
ประเทศ
513,120
ตารางกิ
โ
ลเมตร)
จั
ง
หวั
ซึ่งเทากับรอยละ ๑๐.๐๗ ของพื้นที่ทั่วประเทศไทย (พื้นที่ทั้งประเทศ ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร) จังหวัดทีด่มทีี ่มี
ากที่ส่สุดุดคืคืออ จัจังงหวั
หวัดดนครราชสี
นครราชสีมมาา พืพื้น้นทีที่ป่ประมาณ
พืพื้น้นทีที่ม่มากที
ระมาณ 20,493.964
๒๐,๔๙๓.๙๖๔ตารางกิ
ตารางกิโลเมตร
โลเมตรคิดคิเป็
ดเปนร้นอรยละ
อยละ39.63
๓๙.๖๓
รองลงมาจั
ง
หวั
ด
ชั
ย
ภู
ม
ิ
พื
้
น
ที
่
ป
ระมาณ
12,778.287
ตารางกิ
โ
ลเมตร
จั
ง
หวั
ด
บุ
ร
ี
ร
ั
ม
ย์
พื
้
น
ที
่
ป
ระมาณ
รองลงมาจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ พื้ น ที่ ป ระมาณ ๑๒,๗๗๘.๒๘๗ ตารางกิ โ ลเมตร จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย พื้ น ที่ ป ระมาณ
10,322.885 ตารางกิ
โลเมตร
และจังและจั
หวัดสุรงินหวั
ทร์ดพืสุ้นรทีิ น่ปทร
ระมาณ
งหวัดสุรินทร์
8,124.056 ตาราง
๑๐,๓๒๒.๘๘๕
ตารางกิ
โ ลเมตร
พื้ นคืทีอ่ ปจัระมาณ
๘,๑๒๔.๐๕๖
ตาราง
กิ
โ
ลเมตร
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
24.71
19.96
และ
15.71
ของพื
้
น
ที
่
เ
ขตสุ
ข
ภาพที
่
9
ตามล
าดั
บ
(ดั
ง
ตารางที
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๒๔.๗๑ ๑๙.๙๖ และ ๑๕.๗๑ ของพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ตามลําดับ (ดังตารางที่ 10)
่ ๑๐)
และมี
อ
าณาเขตติ
ด
ต่
อ
กั
บ
จั
ง
หวั
ด
ใกล้
เ
คี
ย
งดั
ง
ต่
อ
ไปนี
้
และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
ดมหาสารคาม
งหวังหวั
ดร้อดยเอ็
ด ด
ติติดดตต่ออ จัจังงหวั
หวัดดเพชรบู
เพชรบูรรณ์ณ, ,จัจังหวั
งหวัดดขอนแก่
ขอนแกน,นจั, งจัหวั
งหวั
ดมหาสารคามและจั
และจั
รอยเอ็
ทิศใต้
ใต
ติติดดตต่ออ จัจังงหวั
หวัดดนครนายก,
นครนายก,จัจังงหวั
หวัดดปราจี
ปราจีนนบุบุรรี, ี,จัจังงหวั
หวัดดสระแก้
สระแกววและประเทศกั
และประเทศกัมมพูพูชชาา
ทิศตะวันออก ติติดดตต่ออ จัจังงหวั
หวัดดศรี
ศรีสสะเกษ
ะเกษและจั
และจังงหวั
หวัดดร้รออยเอ็
ยเอ็ดด
ทิศตะวันตก ติติดดตต่ออ จัจังงหวั
หวัดดเพชรบู
เพชรบูรรณ์ณ, ,จัจังงหวั
หวัดดลพบุ
ลพบุรรี ีและจั
และจังงหวั
หวัดดสระบุ
สระบุรรี ี

ภาพที
ภำพที
่1 ่๑
แสดงการแบ่
งเขตจั
งหวัดงหวั
ในเขตพื
น้ ที่รับผิ้นดทีชอบ
แสดงการแบ
งเขตจั
ด ในเขตพื
่รับผิดชอบ

ตารางที่ ๑๐ แสดงขนาดพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา๙
ตำรำงที่ 10 แสดงขนาดพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา9
จังหวัด
นครรำชสีมำ
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม

ขนำดพื้นที่ (ตร.กม.)
20,493.964
12,778.287
10,322.885
8,124.056
51,719.192

ร้อยละ
39.63
24.71
19.96
15.70
100

สภำพภูมิประเทศ
สภาพภู
ระเทศ

แผนภูมิที่ ๑๐
แผนภู
ิที่ 10งหวัดในเขตรับผิดชอบ
แสดงรอยละขนาดพื
้นที่ มของจั
แสดงร้อยละขนาดพื้นที่ ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ

ตัตั้งอยู
งเหนืออตอนล่
ตอนลาางง (อี(อีสสานใต้
านใต) )ซึซึ่งมี่งมีลัลกัษณะเป็
กษณะเปนทีน่รทีาบและที
่ราบและที
่ราบลุ
้งอยูบ่บนที
นที่ร่ราบสู
าบสูงงในภาคตะวั
ในภาคตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงเหนื
่ราบลุ
่ม  ม
ทิทิศศตะวั
กเขาดงพญาเย็นน(เขาใหญ่
(เขาใหญ) )ส่วสนด้
วนดานใต้
านใตติดตเทื
ิดเทือกเขาใหญ่
อกเขาใหญ
และเทื
อกเขา
ตะวันนออกติ
ออกติดดเทืเทืออกเขาเพชรบู
กเขาเพชรบูรณณ์ เทือกเขาดงพญาเย็
และเทื
อกเขา
พนมดงรั
ําสําคั
าคัญไหลผ่
ไหลผาานน คืคืออ แม่
แมนน้าชีํ้าชีแม่แมนน้ามูํ้ามูลลและยั
และยังมีงลมีาน้
ลําาที
นํ้า่สทีาคั
่สําญคัญ
พนมดงรักกประเทศกั
ประเทศกัมมพูพูชชาประชาธิ
าประชาธิปไตย มีแม่มน้าส
ไหลผ
ไหลผ่านานคืคืออลํลานําน้้ามูามูลลลํลามาศ
ามาศ(ลํ(ลาปลายมาศ),
าปลายมาศ),ลํลาตะคลอง,
าตะคลอง,ลํลาหาห้ววยชียชีและลํ
และลาหาห้ววยทัยทับบทัทันน
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย
9

๙

https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย
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๑๐
ลัลักกษณะประชากร
ษณะประชำกร10

สวนที่ ๑

จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย
จังหวัดในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๖,๗๕๓,๙๙๕ คน
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ มีประชากรรวมทั้งสิ้ น 6,753,995 คน
พิพิจจารณารายจั
าแนกตามเพศชายและหญิ
ง ดังงนีดั้ (ดังนีง้ตารางที
่ ๑๑)่ 11)
ารณารายจังหวั
งหวัดสามารถจํ
ด สามารถจ
าแนกตามเพศชายและหญิ
(ดังตารางที

ตารางที
แสดงจํานวนประชากรในเขตพื
านวนประชากรในเขตพื
ดชอบจาแนกตามเพศ
จําแนกตามเพศ
กงานป
นควบคุ
มโรคที
่ ๙ นครราชสี
ตำรำงที่ ่ ๑๑
11 แสดงจ
้นทีน้ ่รทีับร่ ผิบั ดผิชอบ
สานัสํากนังานป้
องกัอนงกัควบคุ
มโรคที
่ 9 นครราชสี
มา มา
ลำดับ

จังหวัด

1
2
3
4

นครรำชสีมำ
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม

เพศชำย
1,298,105
564,978
791,633
696,884
3,351,600

จำนวนประชำกร (คน)
เพศหญิง
1,333,805
573,307
796,574
698,709
3,402,395

รวม
2,631,910
1,138,285
1,588,207
1,395,593
6,753,995

แผนภูมมิทิที่ ๑๑
ี่ 11 แสดงร
แสดงร้ออยละประชากร
ยละประชากร จจําแนกตามเพศ
งหวังหวั
ดในเขตรั
บผิดบชอบ
แผนภู
าแนกตามเพศของจั
ของจั
ดในเขตรั
ผิดชอบ
ช่วงอำยุ (ปี)

แผนภูมิที่ ๑๒ ปรามิดประชากร จําแนกตามเพศและชวงอายุ ของเขตสุขภาพที่ ๙

ร้อยละ

แผนภูมิที่ 12 ปิรามิดประชากร จาแนกตามเพศและช่วงอายุ ของเขตสุขภาพที่ 9

ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) ประมวลผล ขอมูล
ณ10: มกราคม ๒๕๖๐

๑๐

ระบบสถิตทิ างการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) ประมวลผล ข้อมูล ณ :
มกราคม 2560
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สวนที่ ๑

การวิเคราะหลักษณะสําคัญขององคก11าร๑๑

กำรวิเครำะห์ลักษณะสำคัญขององค์กำร
๑. ลักษณะองคการ
1. ลักษณะองค์กำร
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา (สคร.๙) เปนหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่รับผิดชอบการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัย
กระทรวงสาธารณสุข ทาหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัย
บุรินทร มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร
บุรินทร์ มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
โดยมีกระบวนการสงมอบผลผลิตการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามพันธกิจของหนวยงาน ขับเคลื่อน
โดยมีกระบวนการส่งมอบผลผลิตการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน ขับเคลื่อน
โดยตรงกับกลุมเปาหมาย คือ ประชาชน อีกสวนหนึ่งขับเคลื่อนผานกลุมเครือขายที่ทํางานดวยกัน เพื่อใหเกิด
โดยตรงกั
กลุ่มเป้อางกัหมาย
ประชาชน
นหนึ่งขับเคลื่อนผ่านกลุ่มเครือข่า ยที่ทางานด้วยกัน เพื่อให้เกิด
ผลสั
มฤทธิ์ใบนการป
นควบคุคืมอโรคที
่มีประสิอีทกธิส่ภวาพ
ผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ
๑.๑ สภาพแวดลอมของสวนราชการ
1.1 สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร
๑.๑.๑
จหรื
อหน
าทีำ่ตทีามกฎหมาย
1.1.1พันพัธกิ
นธกิ
จหรื
อหน้
่ตำมกฎหมำย
สคร.๙
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ภ
ารกิ
จ
หนดในกฎกระทรวงแบ
วนราชการ
กรมควบคุ
มโรค
สคร.9 ปฏิบัติภารกิตามที
จตามที่ก่กําาหนดในกฎกระทรวงแบ่
งส่งวสนราชการ
กรมควบคุ
มโรค พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๕๒
(ดังตารางที
2552
(ดังตารางที
่ 12)่ ๑๒)
ตารางที
คัญญเชิเชิงงเปรี
ตำรำงที่ ๑๒
่ 12แสดงพั
แสดงพันนธกิธกิจจความสํ
ความสาาคั
เปรียยบเที
บเทียยบบและกลไก/วิ
และกลไก/วิธธีกีการที
ารที่ส่สง่งมอบผลผลิ
มอบผลผลิตตและบริ
และบริกการาร
พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ให้เหมาะสมกับพืน้ ที่
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย
นาผลิตภัณฑ์ดา้ นการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ไปใช้ให้ เหมาะสมกับ
สภาพของพื้นที่
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพให้แก่เครือข่าย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านร่วมกับเครือข่าย ใน
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ในบริเวณ
ชายแดนและช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
6. กากับติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ควำมสำคัญเชิงเปรียบเทียบ
สคร.9 มีพันธกิจหรือหน้าทีส่ าคัญ
ต่อความสาเร็จขององค์การ ในการ
สร้างและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายที่ทางานร่วมกัน
เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ในพืน้ ที่เขตสุขภาพที่
9 ตลอดจนสร้างขีดความสามารถใน
การป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน โดยใช้สมรรถนะหลักของ
องค์กร และสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กลไก/วิธีกำรทีส่ ่งมอบผลผลิตและบริกำร
สคร.9 มีวิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย ดังนี้
กลุ่มเครือข่ำยที่ทำงำนร่วมกัน โดยการ
ให้บริการผ่านทางคู่มือ สื่อ หนังสือราชการ
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ Social media การ
ฝึกอบรม ประชุมชี้แจง การนาเสนอผลงานวิชาการ
คณะกรรมการ/คณะทางาน ผู้ประสานจังหวัด
ผู้รับผิดชอบเครือข่าย และวิทยากร ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้การเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. สนับสนุนวิชาการและข้อมูล เพื่อใช้ในการ
วางแผนและดาเนินงานป้องกันควบคุมโรค
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร
มาตรฐาน มาตรการ นโยบาย กฎหมาย
4. พัฒนาระบบกลไกเครือข่ายประสานงานการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน
5. ดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และร่วม
ดาเนินการตามกฎหมาย พรบ.
6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ประชำชน โดยการให้บริการผ่านการรณรงค์
โทรทัศน์ รายการวิทยุ การแถลงข่าว สื่อมวลชน
แผ่นพับ เว็บไซต์ Social media ดังนี้
1. แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรค ภัยสุขภาพ
แนวทางป้องกันควบคุมทีไ่ ด้มาตรฐาน
2. ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่าง ๆ
3. ดาเนินการตามกฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวข้อง

กลุมพัฒนาองคกร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา (ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙)

๑๑

11
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กลุ่มพัฒนาองค์กร สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559)
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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สวนที่ ๑

๑.๑.๒ วิสัยทัศนและคานิยม
สคร.๙ มีการทบทวนวิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยมและสมรรถนะหลัก (วันที่
๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗) มีวิสัยทัศนคือ “เปนองคกรชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล ดานการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในป ๒๕๖๒” โดยมีเปาประสงคหลัก ดังนี้
๑) ภาคีเครือขายมีการดําเนินงานเชิงระบบดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพไดอยางยั่งยืน และมีความพึงพอใจตอการสงเสริมสนับสนุนการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๒) ผลงานวิ ช าการ/นวั ต กรรมได รั บ การยอมรั บ และมี ก ารนํ า ไปใช ใ นการป อ งกั น
ควบคุมโรค เกิดการผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ
๓) มี ร ะบบเฝ า ระวั ง ป อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพตอบสนองต อ
ปญหาสุขภาพของพื้นที่ แบบบูรณาการการเชื่อมโยงทุกระดับ
๔) มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การองค ก รที่ มี คุ ณ ภาพและขี ด สมรรถนะสู ง ของบุ ค ลากรตาม
มาตรฐานสากล
๕) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองตอปญหา/สถานการณ
ของหนวยงาน และมีการบริหารจัดการแบบ One Stop Service
สคร.๙ มีการกําหนดอัตลักษณคือ “ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ” เพื่อใชเปนแนว
ทางการขั บ เคลื่ อ นไปสู  ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรม และมี ค  า นิ ย มคื อ “I SMART” ตามแนวทางของกรม
ควบคุมโรค ประกอบดวย
I : Integrity
การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
S : Service Mind
บริการที่ดี
M : Mastery
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
A : Achievement
การมุงผลสัมฤทธิ์
R : Relationship
การมีนํ้าใจ ใจเปดกวาง เปนพี่เปนนอง
T : Teamwork
การทํางานเปนทีม
กรมควบคุมโรคไดกําหนดใหบุคลากร สคร.๙ มีสมรรถนะที่จําเปนตามภารกิจกรม
ควบคุมโรค ไดแก
๑) ระบาดวิทยา
๒) การวิจัยและพัฒนา
๓) ติดตามและประเมินผล
โดยมี ส มรรถนะหลั ก ขององค ก ร ได แ ก การถ า ยทอดองค ค วามรู  ด  า นการป อ งกั น
ควบคุ ม โรค การพยากรณ โ รค และการตอบโต ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ซึ่ ง เป น รากฐานในการส ง เสริ ม
กระบวนการปองกันควบคุมโรค และการพัฒนาองคกรใหบรรลุตามพันธกิจที่กําหนดไว
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๑.๑.๓ ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
สคร.๙ มีบุคลากรรวม ๒๖๖ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และไมรวม
ขาราชการที่ไปชวยราชการที่อื่น ๕ คน) ประกอบดวย ๒ สายงาน (เฉพาะขาราชการและพนักงานราชการ) คือ
สายงานหลัก เชน นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักกีฏวิทยา ฯลฯ จํานวน
๑๐๕ คน (รอยละ ๗๖.๖๔) และสายงานสนับสนุน เชน เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล ฯลฯ จํานวน ๓๒ คน (รอยละ ๒๓.๓๖)
บุคลากรสวนใหญเปนขาราชการ จํานวน ๑๐๕ คน (รอยละ ๓๙.๔๗) อายุตัวเฉลี่ย
๔๘ ป อายุราชการเฉลี่ย ๒๓ ป รองลงมาคือ ลูกจางประจํา จํานวน ๙๙ คน (รอยละ ๓๗.๒๒) อายุเฉลี่ย ๔๙ ป
อายุราชการเฉลี่ย ๒๔ ป พนักงานราชการ จํานวน ๓๒ คน (รอยละ ๑๒.๐๓) อายุเฉลี่ย ๓๕ ป อายุราชการ
เฉลี่ย ๗ ป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑๖ คน (รอยละ ๖.๐๒) อายุเฉลี่ย ๔๔ ป อายุราชการเฉลี่ย
๓ ป และลูกจางชั่วคราวอัตราจางเงินนอก จํานวน ๑๔ คน (รอยละ ๕.๒๖) (ดังแผนภูมิที่ ๑๓,๑๔)

แผนภูมิที่ ๑๓ แสดงรอยละประเภท ของบุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา

แผนภูมิที่ ๑๔ แสดงอายุเฉลี่ย และอายุราชการเฉลี่ย ของบุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา
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การศึกษาสวนใหญของบุคลากรในภาพรวม ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี (รอยละ ๔๖.๘๓)
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี (รอยละ ๓๗.๗๐) ระดับปริญญาโท (รอยละ ๑๔.๖๘) และปริญญาเอก (รอยละ ๐.๗๙)
ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ ๑๕)

แผนภูมิที่ ๑๕ แสดงภาพรวมรอยละระดับการศึกษา ของบุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา
กรอบอัตรากําลังทีค่ วรจะเปนของ สคร.๙ เฉพาะขาราชการและพนักงานราชการ ๑๖๕ อัตรา
ปจจุบันมี ๑๔๗ อัตรา อัตรากําลังที่ยังขาดอยู ๑๗ อัตรา (๑๑ ตําแหนง) ไดแก แพทย, เภสัชกร, นักทรัพยากรบุคคล
นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป นายช า งเทคนิ ค เจ า พนั ก งานโสตทั ศ นศึ ก ษา นั ก กี ฏ วิ ท ยา นิ ติ ก ร เจ า พนั ก งานธุ ร การ
(ตําแหนงละ ๑ อัตรา) นักวิชาการสาธารณสุข (๓ อัตรา) นักเทคนิคการแพทย (๕ อัตรา) โดยในอีก ๕ ปขางหนา
(ป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะมีผูเกษียณอายุราชการ ประกอบดวย ขาราชการ ๓๓ คน และลูกจางประจํา ๓๖ คน
ซึ่ง สคร.๙ มีแผนการถายทอดความรู และการสรรหาตามเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. และกรมควบคุมโรคกําหนด
บุคลากร สคร. ๙ ไดรบั การคัดเลือกตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสํานักงาน ก.พ. เชน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง การศึกษา สมรรถนะทีจ่ าํ เปน เปนตน องคประกอบสําคัญทีท่ าํ ใหบคุ ลากรมีสว นรวมในการ
ทํางานเพือ่ บรรลุพนั ธกิจและวิสยั ทัศน คือ การจัดโครงสรางแบบ Matrix เพือ่ บูรณาการงานใหรองรับภารกิจ โดยมีปจ จัยทีท่ าํ
ใหบคุ ลากรมีความผูกพันทุม เท คือ การไดรบั การยอมรับ ยกยองเชิดชู มีความหมายตอองคกร ไดรบั การมอบอํานาจ ความ
ไววางใจ กําหนดเปาหมายรวมกัน และสรางการมีสว นรวมทุกระดับในองคกร มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากร ไดแก
บุคลากรตองมีความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ านดานการเฝาระวัง สอบสวนโรค รวบรวมและวิเคราะหขอ มูลอยางแมนยํา
พยากรณโรคและภัยสุขภาพอยางถูกตอง การสรางผลิตภัณฑดว ยกระบวนการวิจยั และพัฒนา การติดตามประเมินผลเพือ่ วัด
ความสําเร็จขององคกร โดยมีขอ กําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยในการฝกปฏิบตั แิ ละซักซอมการตอบโตการระบาด
ของโรคและภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพหองปฏิบตั กิ าร (Laboratory
Accreditation : LA) แนวทางการพัฒนาหองปฏิบตั กิ ารทางกีฏวิทยาใหไดมาตรฐาน ISO/IEC : ๑๗๐๒๕ มีแผนบริหารความ
ตอเนื่องขององคกร สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน และคานิยมองคกรดานสุขภาพ ทําใหบุคลากรมีทักษะ ปลอดภัย
ลดโอกาสเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคและปจจัยเสี่ยง
๑.๑.๔ สินทรัพย
๑) อาคารสถานที่ สคร.๙ นครราชสีมา ตัง้ อยูบ นทีด่ นิ ราชพัสดุ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑๐๐ ไร
ตั้งอยูเลขที่ ๔๙๗ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีอาคารสํานักงานหลัก ๔ อาคาร
ไดแก อาคาร สคร.๙ อาคารเภสัชกรรม อาคารปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค อาคารศูนยควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลง มีศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หองปฏิบัติการทางการแพทยดาน
รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016
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ควบคุมโรค หองปฏิบัติการทางกีฏวิทยา หองควบคุมอุณหภูมิยาและเวชภัณฑ คลินิกมาลาเรีย ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีและเครื่องพน หองประชุม หองชมรมจริยธรรม และบานพักบุคลากร
๒) เทคโนโลยี ประกอบดวย
Hardware ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่พรอมใหบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร และความปลอดภั ย ด า นสารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงาน โดยใชแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
Software และระบบฐานขอมูล เพื่อใชในการดําเนินการตามพันธกิจของหนวยงาน
ดานยุทธศาสตร ดานกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน ไดแก เว็บไซต สคร.๙ ซึง่ มีการพัฒนาตาม
มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (Estimates SM) ใชในการจัดทําแผนและผูบริหาร
สามารถติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน เพือ่ ใชในการตัดสินใจและวางแผนยุทธศาสตร ระบบฐานขอมูลผลงาน
วิชาการ ซึ่งวารสารวิชาการ สคร.๙ นครราชสีมา ผานการรับรองคุณภาพของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)
เมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโปรแกรมดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เชน โปรแกรม Epidemic
(รายงาน ๕๐๖) โปรแกรม NAP การเชือ่ มโยงขอมูลกับระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (๔๓ แฟม) ระบบ
ฐานขอมูลโรค (UCHA) ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร (GIS) เพือ่ ใชในการรายงานสถานการณโรคในรูปแบบตาง ๆ ระบบ
สนับสนุนการดําเนินงาน เชน โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
(GFMIS) ระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ (e-GP) ระบบรับเรือ่ งรองเรียน (e-Petition) มีระบบการติดตอสือ่ สารและการ
ดําเนินงานในภาวะฉุกเฉิน ไดแก ระบบ VDO conference, Web conference, Skype, Social media, ทางโทรศัพท
และชองทางอืน่ ทัง้ ในสถานการณปกติและสถานการณฉกุ เฉิน ตามทีร่ ะบุในแผนบริหารความตอเนือ่ งขององคกร และ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓) อุปกรณ มีเครือ่ งมือทางการแพทยทใี่ ชในการวินจิ ฉัยและรักษาผูป ว ยโรคหนอนพยาธิ
โรคมาลาเรีย มีการควบคุมมาตรฐานดวยเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิมาตรฐาน Digital Thermometer และหองเก็บ
วัคซีนดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือ่ งพนสารเคมีกาํ จัดยุง ชุดอุปกรณปอ งกันโรคติดเชือ้ รายแรง และ
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
๑.๑.๕ กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ สคร.๙ นครราชสีมา ดําเนินการภายใตกฎหมาย
กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที่ สํ า คั ญ ได แ ก (๑) พระราชบั ญ ญั ติ คุ  ม ครองสุ ข ภาพผู  ไ ม สู บ บุ ห รี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓) พระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulations: IHR ๒๐๐๕) (๕) พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ (๖) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (๗) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑.๒ ความสัมพันธระดับองคการ
๑.๒.๑ โครงสรางองคการ

ภาพที่ ๒ ผังโครงสรางการแบงสวนราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
สคร.๙ นครราชสีมา ปรับโครงสรางการบริหารงาน (ทบทวนเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) เพื่อใหเอื้อตอการทํางานเชิงยุทธศาสตร ตามแนวทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข
(MOPH Reform) ขับเคลื่อนองคกรใหเปน National Health Authority ดานระบบปองกันควบคุมโรค และพัฒนา
สูค วามยัง่ ยืนดานควบคุมโรค (Mega Project) โดยแบงเปน ๑๑ กลุม มีกลไกการบริหารงานและวิธกี ารจัดการทีแ่ สดง
ถึงการกํากับดูแลตนเองทีด่ ี ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ ี (ดังภาพที่ ๒) (ประกาศเมือ่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๘) ควบคูกับกฎขอบังคับอื่นๆ โดยมีการกํากับดูแลดังนี้
๑) มอบอํานาจใหรองผูอ าํ นวยการ ปฏิบตั ริ าชการแทนผูอ าํ นวยการในราชการของหนวยงาน มอบ
อํานาจหรือกระจายอํานาจการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ านใหกบั หัวหนากลุม และคณะกรรมการตางๆ เพือ่ วางแผนกํากับ
ดูแลการบริหารและดําเนินงาน มีการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานในการประชุมผูบ ริหาร สคร.๙ นครราชสีมา
(ทุกเดือน)
๒) จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการและขอตกลงการปฏิบตั ริ าชการ (MOU) มีการถายทอดตัวชีว้ ดั
และเปาหมายระดับกรมควบคุมโรค สูหนวยงาน กลุมงาน และบุคคล มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานผานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (Estimates SM) และสรุปผลการประเมิน
คํารับรองการปฏิบัติราชการเสนอผูบริหารหนวยงาน
๓) การบริหารจัดการ โดยกําหนดกลยุทธและคณะกรรมการตาง ๆ เพือ่ รองรับภารกิจและการ
เปลีย่ นแปลง มีการกระจายอํานาจใหสามารถจัดทําแผนงานโครงการเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการ บริการ สราง
นวัตกรรม มีผรู บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามคาเปาหมายตัวชีว้ ดั และรายงานผลการ
ดําเนินงาน (ทุกไตรมาส)
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สวนที่ ๑

3) การบริหารจัดการ โดยกาหนดกลยุทธ์และคณะกรรมการต่างๆ เพื่อรองรับภารกิจและการ
เปลี่ยนแปลง มีการกระจายอานาจให้สามารถจัดทาแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ บริการ สร้าง
นวัตกรรม มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด มีการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และรายงานผลการ
ดาเนินงาน (ทุกไตรมาส)
๑.๒.๒ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
1.2.2สคร.๙
ผู้รับบรินครราชสี
กำรและผูม้มาีส่วมีนได้
่วนเสี
ผูรับสบริ
การย คือ ประชาชน ไดแก ๑) กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค
นครราชสี
มา มีนผโลหิ
ู้รับบริ
าร รคืับอการประเมิ
ประชาชนนโอกาสเสี
ได้แก่ 1) ่ยกลุ
่ยงต่วอใจและหลอด
การเกิดโรค
และภัยสุขภาพ เชน ผูปสคร.9
วยเบาหวาน
ความดั
ตสูกงได
งต่มอเสีโรคหั
ยสุขภาพ เช่มชน
น ผู้ปกลุ่วยเบาหวานความดั
ตสูงได้รงับทการประเมิ
อโรคหั
เลืและภั
อด แรงงานในชุ
มเกษตรกร กลุมเสีน่ยโลหิ
งโรคมะเร็
อนํ้าดี ๒) นกลุโอกาสเสี
มวัย เช่ยนงต่กลุ
มวัยรุวนใจและหลอดเลื
(ควบคุมเครื่อองดืด่ม
แรงงานในชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้าดี 2) กลุ่มวัย เช่น กลุ่มวัยรุ่น (ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทั้งในและรอบสถานศึกษา) กลุมวัยทํางาน (ประเมินและจัดการเพื่อลดโรคหัวใจและหลอดเลือด)
แอลกอฮอล์ทั้งในและรอบสถานศึกษา) กลุ่มวัยทางาน (ประเมินและจัดการเพื่อลดโรคหัวใจและหลอดเลือด)
๓) กลุมโรค (Cluster) เชน โรคเอดส วัณโรคและโรคเรื้อน (SALT) โรคติดตอ (CD) โรคไมติดตอ (NATI) และ
3) กลุ่มโรค (Cluster) เช่น โรคเอดส์ วัณโรคและโรคเรื้อน (SALT) โรคติดต่อ (CD) โรคไม่ติดต่อ (NATI) และ
โรคจากการประกอบอาชี
กลุ่มมพืพื้น้นทีที่เ่เป้ปาาหมาย
หมาย เช่เชนน พืพื้น้นทีที่เป้่เปาาหมายการค้
หมายการคนนหาหา
โรคจากการประกอบอาชีพพและสิ
และสิ่งแวดล
่งแวดล้ออมม(Env-Occ)
(Env-Occ) ๔)
4) กลุ
ผูปผูว้ปยโรคเรื
เล็กกและโรงเรี
และโรงเรียยนอนุ
นอนุบบาล
าล เป็เปนนต้ตนน และผู
และผู้มมีสีส่ววนได้
นไดสส่วนวน
่วยโรคเรื้อ้อนนพืพื้น้นทีที่เ่เสีสี่ย่ยงต
งต่ออการเกิ
การเกิดดโรคติ
โรคติดดตต่ออในศู
ในศูนนยย์เเด็ด็กกเล็
เสีเสีย ยคือคือกลุกลุมเครื
่มเครือขอาข่ยที
ายที่ทํา่ทงานร
างานร่วมกั
วมกันเพื
นเพื่อให
่อให้เกิเดกิผลสั
ดผลสัมฤทธิ
มฤทธิ์ในการป
์ในการป้องกั
องกันนควบคุ
ควบคุมโรค
มโรค(ดั(ดังตารางที
งตารางที่ ๑๓)
่ 13)

ตารางที
ตำรำงที่ ๑๓
่ 13 แสดงความต
แสดงความต้อองการและความคาดหวั
งการและความคาดหวังงทีที่แ่แตกต
ตกต่าางกั
งกันนของผู
ของผูร้รับับบริ
บริกการและผู
ารและผูม้มีสีสว่วนได
นได้สสว่วนเสี
นเสียย ดัดังงนีนี้ ้
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๑.๒.๓ ส ว นราชการหรื อ องค ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ในการให บ ริ ก ารหรื อ ส ง มอบงานต อ กั น
1.2.3 ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
(ดั(ดังตารางที
่
๑๔)
งตารางที่ 14)
ตารางที
แสดงสววนราชการหรื
นราชการหรืออองค์
องคกการที
ารที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วขอองกั
งกันนในการให้
ในการใหบบริริกการหรื
ารหรืออส่สงงมอบงานต่
มอบงานตออกักันน ดัดังงนีนี้ ้
ตำรำงที่ ๑๔
่ 14 แสดงส่
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สวนที่ ๑

๒.2.สภาวะการณ
สภำวะกำรณ์ขององค
ขององค์การ
กำร
๒.๑
มดำานกำรแข่
นการแขงขัน
2.1 สภาพแวดล
สภำพแวดล้อมด้
2.1.1 สภาพแวดล
สภำพแวดล้อมด
มด้าำนการแข
นกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
๒.๑.๑
ภายในและภายนอกประเทศ (ดังตารางที่ 15)
๑๕)
ตำรำงที่ ๑๕
่ 15 แสดงข้
ตารางที
แสดงขอมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้
ประเด็น
คู่เปรียบเทียบ
กำรเปรียบเทียบ
กำรเปรียบเทียบภำยในประเทศ

เปรียบเทียบ
ผลกำรดำเนินกำรปัจจุบัน

ปัจจัยควำมสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
ที่สำคัญ

การพัฒนาระบบ สคร. อื่น
ราชการ

ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 1. ผู้บริหารให้
สานักงาน ก.พ.ร.
พ.ศ. 2559 รางวัลนวัตกรรมการ
ความสาคัญเป็น
บริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น (Best อันดับต้น
Practices) และมีผลการดาเนินงาน 2. ความร่วมมือของ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ บุคลากร และ
ภาครัฐ อยู่ในระดับต้นๆ
หน่วยงานเครือข่าย
ผลการประเมินการ สคร. อื่น
อยู่ในระดับสูง ซึง่ ในปี 2558 สูงกว่า 1. การถ่ายระดับ กลุ่มพัฒนา
ปฏิบัติราชการของ
สคร. อื่น เป็นอันดับที่ 1 (ร้อยละ
ตัวชี้วัดไปทุกกลุ่ม ระบบบริหาร
หน่วยงาน
99.79)
งานและบุคคล กรมควบคุมโรค
2. ความมุ่งมั่นของ
บุคลากรในการ
ร่วมดาเนินงาน
3. ความต่อเนื่องใน
การดาเนินงาน
ผลงานวิจัย
1. มีผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ 1. ผู้บริหารให้
1. สถาบัน วิจยั
1. สคร. อื่น
ผลิตภัณฑ์วชิ าการ 2. ศูนย์อนามัยที่
ทุกปี มีการนาเสนอในระดับเขต
ความสาคัญ
จัดการความรู้
นวัตกรรม และการ 9 นครราชสีมา
ภาค ประเทศ และนานาชาติ มี 2. มีงบประมาณ
และมาตรฐาน
สนับสนุน
รับรองมาตรฐาน 3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
การควบคุม
9 นครราชสีมา
ต่างๆ เช่น วารสารวิชาการ สคร.9 3. มีการนาผลิตภัณฑ์ โรค กรม
วารสารกรมควบคุมโรค และ
วิชาการไปใช้
ควบคุมโรค
ฐานข้อมูล E-Journal อยู่ในระดับ ประโยชน์ในพืน้ ที่ 2. เว็บไซต์
ที่ใกล้เคียงกันกับหน่วยงานอื่น 4. มีหน่วยงาน
3. สภาเทคนิค
2. ผ่านมาตรฐานระบบบริหาร
เครือข่ายที่ร่วม
การแพทย์
จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ดาเนินการพัฒนา 4. ศูนย์ดัชนีการ
(Laboratory Accreditation :
ผลิตภัณฑ์วชิ าการ อ้างอิง
LA) ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็น
5. มีการนาไปขยาย วารสารไทย
หน่วยงานที่ให้บริการแก่หน่วยงาน ผล
ภายนอกแห่งเดียวในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 9
3. วารสารวิชาการ สคร.9 ผ่านการ
รับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Centre: TCI) ปี
2555 ซึ่งเป็นหน่วยงานอันดับต้น
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เปรียบเทียบ
ผลกำรดำเนินกำรปัจจุบัน

ปัจจัยควำมสำเร็จ
แหล่งข้อมูล
ที่สำคัญ

สวนที่ ๑

ประเด็น
คู่เปรียบเทียบ
กำรเปรียบเทียบ

ที่ผ่านการรับรอง และในพืน้ ที่เขต
สุขภาพที่ 9
ความพึงพอใจของ1. สคร. อื่น
มีผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. การถ่ายระดับ กลุ่มพัฒนาระบบ
ผู้รับบริการ และผู2.้ ศูนย์อนามัยที่ 9 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สูงกว่า
ตัวชี้วัดไปยังกลุ่ม บริหาร กรม
มีส่วนได้ส่วนเสีย นครราชสีมา
ค่าเฉลี่ยที่กาหนดไว้ทุกปี
งานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมโรค
2. มีการปรับปรุง
3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
กระบวนการ
นครราชสีมา
ให้บริการ
ผลการดาเนินงาน1. ศูนย์อนามัยที่ 9 มีผลการดาเนินงานสูงกว่าค่า
เว็บไซต์เขต
1. ร่วมเป็น
คณะกรรมการเขต สุขภาพที่ 9
ตัวชี้วัดเขตสุขภาพ นครราชสีมา
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ที่ 9 นครชัย 2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
สุขภาพที่ 9
บุรินทร์
นครราชสีมา
2. ความร่วมมือใน
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
เครือข่าย

กำรเปรียบเทียบภำยนอกประเทศ
ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ด่านช่อง
จอม จ.สุรินทร์
(ด่านพรมแดน)

การป้องกันควบคุม ดาเนินการได้ตามแนวทางการเฝ้า 1. มีข้อตกลงความ
ร่วมมือในการ
โรคติดต่อระหว่าง ระวังป้องกันการควบคุมโรคติดต่อ
พื้นที่ชายแดน และกฎอนามัย
ป้องกันควบคุมโรค
ประเทศของ
ตามแนวชายแดน
ประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR
2005) ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ 2. มีระบบฐานข้อมูล
และมีระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการ สนับสนุนการ
ดาเนินงานที่ครบถ้วน ทันเวลา
ดาเนินงาน

เว็บไซต์กลุ่ม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ สานัก
โรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค
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๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงดานการแขงขัน (ดังตารางที่ ๑๖)
2.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน (ดังตารางที่ 16)
ตารางที่ ๑๖ แสดงปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สรางโอกาสสรางนวัตกรรมและความรวมมือ
ตำรำงที่ 16 แสดงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสสร้างนวัตกรรมและความ
ดังนี้
ร่วมมือ ดังนี้
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๒.๑.๓ แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหลงขอมูลภายในประเทศ ไดแก ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย หนวยงานเครือขาย ระบบ
ฐานขอมูลการวิจัย เชน Thai Health Science Journals, TCI, TCD, STKS เปนตน ขอมูลผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เชน เขตสุขภาพ สคร. สสจ. สสอ. รพศ. รพท. ผลการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดําเนินงาน รายงานประจําป รายงานการเฝาระวังโรค ระบบฐานขอมูลสุขภาพ หนวยงานบริหาร/
สํานักตาง ๆ ของกรมควบคุมโรค ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เวทีการประชุมวิชาการ การรับรอง
มาตรฐาน ผลงานคุณภาพ นวัตกรรม สิทธิบัตร ระบบคลังความรู เว็บไซต สคร.๙ นครราชสีมา เปนตน ขอมูลผล
การดําเนินงานของหนวยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เชน สํานักงบประมาณ คลังจังหวัด สํานักงานสถิติ
จังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานสรรพสามิต เปนตน
แหล ง ข อ มู ล ภายนอกประเทศ ได แ ก องค ก รอนามั ย โลก (WHO) ศู น ย ป  อ งกั น ควบคุ ม โรค
แหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) การปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศของประเทศเพื่อน
บาน รายงานหรือฐานขอมูลทางวิชาการของหนวยงานตางประเทศ เปนตน โดย สคร.๙ นครราชสีมา มีการ
วางแผนพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ วางแผนความกาวหนาของบุคลากรและบริหารคนเกง การสรางสรรค
ผลงานใหมนวัตกรรม และการพัฒนาฐานขอมูลสภาวการณขององคกรเพือ่ เทียบเคียงทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
๒.๒ บริบทเชิงยุทธศาสตร
ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ดานพันธกิจ ไดแก
๑) การพัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการ พยากรณโรค เตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน จน
เปนที่ยอมรับของหนวยงานเครือขายและลูกคาการนําไปใชการอางอิงและผลักดัน
เชิงนโยบาย
๒) ภาคีเครือขายมีการดําเนินงานเชิงระบบไดอยางยั่งยืน
๓) การพัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูงและไดมาตรฐานสากล
ดานการปฏิบัติการ ไดแก
๑) การจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู
๒) การแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก
๓) การพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนระบบเดียวการใชระบบขอมูลและทรัพยากรรวมกัน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก
๑) การยอมรั บ และเชื่ อ ถื อ จากหน ว ยงานเครื อ ข า ย ในการร ว มมื อ ด า นการเฝ า ระวั ง
ปองกันควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) การสื่ อ สารความเสี่ ย งและตอบโต ภ าวะฉุ ก เฉิ น โรคและภั ย สุ ข ภาพได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ดานบุคลากร ไดแก
๑) การมีโครงสรางแบบบูรณาการ (Matrix) ที่เหมาะสมตามบทบาทหนาที่ของบุคลากร
๒) มีแผนระยะยาวในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางเปนระบบเพื่อความเปนเลิศ
ทางวิชาการ
๓) การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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สวนที่ ๑

๒.๓ ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
สคร.๙ นครราชสีมา มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงการดําเนินการใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยมี ร ะบบการกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง าน การประเมิ น และการบริ ห ารจั ด การองค ก ร โดยนํ า เกณฑ คุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และมาตรฐานการดําเนินงานตาง ๆ เชน มาตรฐานผลิตภัณฑทางวิชาการ
มาตรฐานทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว มาตรฐานหองปฏิบัติการ มาใชในการประเมินและปรับปรุงพัฒนา
องคการอยางตอเนื่อง มีการถายทอดตัวชี้วัดระดับกรมสูระดับหนวยงาน กลุมงานและบุคคล จัดทําขอตกลง
การปฏิ บั ติ ร าชการ และมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาตามวงจรการบริ ห ารงาน
คุณภาพ (PDCA) ซึ่งผูบริหารทุกระดับไดสื่อสารถายทอดนโยบาย สงเสริมสนับสนุน และสรางแรงบันดาลใจ
ใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และใชความสามารถอยางเต็มศักยภาพ ในการสรางสรรคผลงานใหมและปรับปรุง
พัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยใชเครื่องมือการจัดการความรูและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับ
องคการสูความเปนเลิศ พัฒนาอยางยั่งยืน กาวสูสากล จนสามารถสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นในการ
ทํางาน เชน ทีมปองกันการบาดเจ็บ (RTI Team) ระดับประเทศ มาตรการปองกันเด็กจมนํ้า มาตรการดาน
ชุมชน ศูนยสรางเมา การจัดทํารายงานสถานการณโรค การพยากรณโรค เครือขายการดําเนินงานดีเดน การ
เฝาระวังและตอบโตขาวในภาวะฉุกเฉิน ผลงานวิชาการดีเดนงานสัมมนาวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ
ป พ.ศ. ๒๕๕๙ และรางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ แห ง ชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ ง เป น ผลงานที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ใน
ระดับประเทศ

ภาพที่ ๓ สายโซแหงคุณคา (Value Chain) สคร.๙ จ.นครราชสีมา
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สถานการณปญหาโรคในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานการณ์
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ั ่ หาโรคในพื
่รบั ผิดชอบมา ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ของสํานักงานปองกันควบคุ
มโรคที
๙ จังหวัดน้ ทีนครราชสี
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สวนที่ ๒

ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2559
๑๒
สถานการณปปญ
สถานการณ์
ญ
ั หาโรคในพื
หาโรคในพื้นน้ ทีที่ร่รับบั ผิผิดดชอบ
ชอบ12
จากการวิเคราะหสถานการณโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา ๑๐ ลําดับโรคที่มี
จากการวิ
เคราะห์สถานการณ์
อัตราปวยตอประชาชนแสนคนสู
งสุด ไดโแรคในพื
ก ้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า ๑๐ ลําดับโรคที่มี
อัตราป่วยต่อประชาชนแสนคนสูงสุด ได้แก่
ลําดับที่ ๑ โรคอุจจาระรวง
อัตราปวยเทากับ ๑,๑๘๓.๘๐ ตอแสนประชากร
ลํลําดัาดับบทีที่ 1่ ๒ โรคอุ
อัอัตตราป่
โรคไขจจาระร่
/ไขไมทวงราบสาเหตุ
ราปววยเท่
ยเทาากักับบ ๑,๑๘๓.๘๐
๘๗๗.๙๖ ต่ตออแสนประชากร
แสนประชากร
ลํลําดัาดับบทีที่ 2่ ๓ โรคไข้
/ไข้ไม่กทเสบ
ราบสาเหตุ
อัอัตตราป่
โรคปอดอั
ราปววยเท่
ยเทาากักับบ ๘๗๗.๙๖
๓๖๗.๔๒ ต่ตออแสนประชากร
แสนประชากร
ลํลําดัาดับบทีที่ 3่ ๔ โรคปอดอั
ก
เสบ
อั
ต
ราป่
ว
ยเท่
า
กั
บ
367.42
ต่
อ
แสนประชากร
โรคไขหวัดใหญ
อัตราปวยเทากับ
๒๘๘.๓๐ ตอแสนประชากร
ลํลําดัาดับบทีที่ 4่ ๕ โรคไข้
ห
วั
ด
ใหญ่
อั
ต
ราป่
ว
ยเท่
า
กั
บ
288.30
โรคอาหารเปนพิษ
อัตราปวยเทากับ
๒๖๑.๓๘ ต่ตออแสนประชากร
แสนประชากร
ลําดับที่ 5 โรคอาหารเป็นพิษ
อัตราป่วยเท่ากับ
261.38 ต่อแสนประชากร
ลําดับที่ ๖ โรคตาแดง
อัตราปวยเทากับ
๑๘๓.๖๐ ตอแสนประชากร
ลําดับที่ 6 โรคตาแดง
อัตราป่วยเท่ากับ
183.60 ต่อแสนประชากร
ลําดับที่ ๗ โรคมือ เทา ปาก
อัตราปวยเทากับ
๑๐๙.๗๖ ตอแสนประชากร
ลําดับที่ 7 โรคมือ เท้า ปาก
อัตราป่วยเท่ากับ
109.76 ต่อแสนประชากร
โรคไขเลืเลืออดออกรวม
ดออกรวม
ราปววยเท่
ยเทาากักับบ
๗๗.๔๒ ต่ตออแสนประชากร
แสนประชากร
ลํลําดัาดับบทีที่ 8่ ๘ โรคไข้
อัอัตตราป่
77.42
โรคสุกกใสใส
ราปววยเท่
ยเทาากักับบ
๗๗.๓๕ ต่ตออแสนประชากร
แสนประชากร
ลํลําดัาดับบทีที่ 9่ ๙ โรคสุ
อัอัตตราป่
77.35
่ ๑๐ โรคติ
โรคติดดต่ตออทางเพศสั
ทางเพศสัมมพัพันนธ์ธรรวม
วม อัอัตตราป่
ราปววยเท่
ยเทาากักับบ
๕๔.๘๔ ต่ตออแสนประชากร
แสนประชากร
ลํลําดัาดับบทีที่ 10
54.84
เมื่อพิจารณาแนวโนมการเกิดโรคตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙ พบวา โรคที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ไดแก
เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเกิดโรคตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙ พบว่า โรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่
โรคอุจจาระรวง โรคอาหารเปนพิษ โรคไขหวัดใหญ โรคมือเทาปาก และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (ดังแผนภูมทิ ี่ ๑๖)
โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ดังแผนภูมิที่ ๑6)
แผนภูมิที่ ๑๖ อันดับโรคที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙
แผนภูมทิ ี่ ๑6 อันดับโรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2553-2559
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดทําการวิเคราะหสถานการณโรคที่สําคัญใน
โรคทีห่ ๙วัดจัใหญ
งหวัดโรคมื
นครราชสี
ได้ทําโรคไข
การวิเเคราะห์
สถานการณ์
โรคที่สําคัสญในและ
งานป้องกันควบคุ
พื้นที่ ไดสํแากนักโรคอาหารเป
นพิษ มโรคไข
อ เทมาาปาก
ลือดออก
โรคเลปโตสไปโรซิ
พื้นที่ ดได้โดยมี
แก่ โรคอาหารเป็
โรคไข้
โรคหั
รายละเอียดดันงพิตอษไปนี
้ หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซิส และ
โรคหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายงาน ๕๐๖ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา (จัดทําโดย กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง)
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โรคอาหารเปนพิษ (Food Poisoning)
โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)

สวนที่ ๒

๑๓
แนวโน
มสถานการณ
การเกิ
ดโรค
แนวโน้
มสถานการณ์
การเกิ
ดโรค13
จากการเฝาระวังทางระบาดวิทยาตั้งแตป ๒๕๔๙-๒๕๕๙ พบวามีแนวโนมการเกิดโรคอาหารเปนพิษ
จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๙ พบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
เพิ่มขึ้นมากกวาปที่แลวทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ ๙ โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ ๙ นั้น มีอัตราปวย
เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ ๙ โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ ๙ นั้น มีอัตราป่วย
สูงกวาในระดับประเทศมาตลอด (ดังแผนภูมิที่ ๑๗)
สูงกว่าในระดับประเทศมาตลอด (ดังแผนภูมิที่ 17)
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โรคไขหวัดใหญ (Inﬂuenza)
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
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มีมีออัตตั ราป
ราป่ววยสู
ยสูงงกว
กว่าาในระดั
ในระดับบประเทศ
ประเทศ(ดั(ดังงแผนภู
แผนภูมมิทิที่ ี่๒๐)
20)

แผนภูมมิททิ ี่ ี่ ๒๐
20 อัอัตตราป
ราป่ววยต
ยต่ออประชากรแสนคนโรคไข
ประชากรแสนคนโรคไข้หหวัวัดดใหญ
ใหญ่ใในพื
นพื้น้นทีที่เ่เขตสุ
ขตสุขขภาพที
ภาพที่ ่ ๙๙ ปปี พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙
25๔๙-2559
แผนภู
อัตราป่วยต่อแสน ปชก.
350

ประเทศ
เขตสุขภาพที่ 9

300
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ปี พ.ศ.

0
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สถานการณ
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙
สถานการณ์โโรครคปีปพ.ศ.

จากรายงานเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ พบผูปวยทั้งประเทศจํานวน ๑๖๙,๒๖๔ ราย คิดเปนอัตราปวย
จากรายงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วยทั้งประเทศจํานวน 169,264 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
ตอประชากรแสนคนเทากับ ๒๕๘.๗๑ มีผูเสียชีวิต ๔๔ ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๐๗ ตอประชากรแสนคน
ต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 258.71 มีผู้เสียชีวิต 44 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.07 ต่อประชากรแสนคน
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ พบผูปวยจํานวนทั้งสิ้น ๑๙,๓๘๑ ราย คิดเปนอัตราปวย ๒๘๗.๖๕ ตอประชากร
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ พบผู้ป่วยจํานวนทั้งสิ้น 19,381 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 287.65 ต่อประชากร
แสนคน
๒๒ ราย
ราย คิคิดดเป็เปนนอัอัตตราตาย
ราตาย0.33
๐.๓๓ต่อตประชากรแสนคน
อประชากรแสนคนพบอั
พบอั
ตราส
วนเพศชายต
อเพศหญิ
แสนคน มีมีผผูเู้เสีสียยชีชีววิติต 22
ตราส่
วนเพศชายต่
อเพศหญิ
งง
ใกล
๑.๐๘ กลุกลุ่มมอายุ
อายุทที่มี่มีอีอัตัตราป่
ราปววยสูยสูงสุงสุดดคืคืออกลุกลุ่มเด็
มเด็กอายุ
กอายุ0-4
๐-๔ปี ป(1,033.42)
(๑,๐๓๓.๔๒)รองลงมา
รองลงมา
ใกล้เเคีคียยงกั
งกันน เท
เท่าากักับบ 1๑ :: 1.08
คืคืออ ๕-๙
พบวาา ส่สววนใหญ่
นใหญเป็เปนนนักนัเรีกเรียนยนร้อรยละ
อยละ
5-9ป ปี(๘๖๓.๙๕)
(863.95) ๑๐-๑๔
10-14ป ปี(๔๒๓.๓๐)
(423.30)เมืเมื่อ่อจํจําาแนกตามอาชี
แนกตามอาชีพพ พบว่
๓๓.๓๐
33.30รองลงมา
รองลงมาไมไม่ททราบ/ในปกครอง
ราบ/ในปกครองรร้ออยละ
ยละ๒๖.๒๐
26.20และเกษตรกรรม
และเกษตรกรรมรร้ออยละ
ยละ๑๑.๕๓
11.53
พบผู  ป  ว ยสู ง กว า ค า มั ธ ยฐานย อ นหลั ง ๕ ป ตลอดทั้ ง ป โดยจะเริ่ ม สู ง ขึ้ น ในช ว งฤดู ห นาวเดื อ น
พบผู้ ป่ ว ยสู ง กว่ า ค่ า มั ธ ยฐานย้ อ นหลั ง ๕ ปี ตลอดทั้ ง ปี โดยจะเริ่ ม สู ง ขึ้ น ในช่ ว งฤดู ห นาวเดื อ น
กุกุมมภาพั
และเริ่ม่มเพิ
เพิ่ม่มสูสูงงขึขึ้น้นอีอีกกช่ชววงในฤดู
งในฤดูฝฝนนเดืเดืออนมินมิถถุนุนายน
ายนและสู
และสูงสุงดสุในเดื
ดในเดื
อนตุ
ลาคมหลัหลั
งจากนั
อนตุ
ลาคม
งจากนั
้นจะ้นจะ
ภาพันนธธ์--มีมีนนาคม
าคม และเริ
คค่ออยยๆๆลดจํ
ลดจําานวนลง
นวนลง(ดั(ดังงแผนภู
แผนภูมมิทิที่ ี่๒๑)
21)
จังหวัดที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราปวยเทากับ ๔๒๙.๖๙
จังหวัดที่มีอรองลงมา
ัตราป่วยต่คืออประชากรแสนคนสู
หวัดดสุนครราชสี
มา อัวยเท
ตราป่
ากับ 429.69
ตอประชากรแสนคน
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดงสุบุดรรี คืมั อย จัจังงหวั
รนิ ทร อัตราป
ากัวบยเท่
๒๖๖.๐๗,
๒๑๒.๐๒,
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ อัตราป่วยเท่ากับ 266.07,
๑๒๓.๕๙ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ ๒๒)
212.02, 123.59 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ 22)
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21 จําจํนวนผู
้ป่วปยโรคไข้
หวัหดวัใหญ่
ในพืในพื
้นที้น่เขตสุ
ขภาพที
่ ๙่ ปี๙ พ.ศ.
2559
รายเดื
อน เปรี
บเทียยบเที
บกัยบบกับ
แผนภูมิที่ ๒๑
านวนผู
วยโรคไข
ดใหญ
ที่เขตสุ
ขภาพที
ป พ.ศ.
๒๕๕๙
รายเดื
อน ยเปรี
แผนภูมทิ ี่ 21 จํานวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบกับ
ยฐานย้อนหลัง ๕ ปปี (ป
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
๒๕๕๔-2558)
คค่ามัค่ธายฐานย
มัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ.
๒๕๕๔-2558)

สวนที่ ๒

จํานวนผู้ป่วย(ราย)
Median (2554-2558)
จํานวนผู้ป่วย(ราย)
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แผนภูมิท่ี 22 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด
แผนภู
มิทมี่ ๒๒
ยตอประชากรแสนคนโรคไข้
ประชากรแสนคนโรคไขหหวัวัดดใหญ่
ใหญใในพื
นพื้น้นทีที่เ่ขตสุ
เขตสุขขภาพที
ภาพที่ ๙่ ๙จําจํแนกรายจั
าแนกรายจังหวั
งหวัด ด
แผนภู
ิท่ี 22 อัตราป
ราป่วยต่
ปี
พ.ศ.
๒๕๕๙
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๒๕๕๙
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ชัยภูมิ
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บุรีรัมย์
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สุรินทร์
สุรินทร์

จังหวัด
จังหวัด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
1. โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็ว ผ่านการไอจามโดยไม่ป้องกัน หรือจากการใช้สิ่งของ
ขอเสนอแนะ
1. โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็ว ผ่านการไอจามโดยไม่ป้องกัน หรือจากการใช้สิ่งของ
ร่วมกัโรคไข
นกับผู้ที่ป่วย ควรเน้
เรื่องสุ่ติดขตวิทอได
ยาส่วดเร็
วนบุคว คลของประชาชนทุ
กคนปเช่องกั
น การล้าองมื
อบ่อยๆ การ
๑.
นนโรคที
นการไอจามโดยไม
สิ่งของ
ร่วมกันกัหบวัผูด้ทใหญ
ี่ป่วย เป
ควรเน้
นเรื่องสุขวิทรยาส่
วนบุผคาคลของประชาชนทุ
กคน เช่นน หรื
การล้จากการใช
างมือบ่อยๆ
การ
ไอจามโดยปิ
ดบปากเพื
่อควรเน
ไม่ให้เชืน้อเรืกระจายไปสู
่ควนบุ
นอื่คนคลของประชาชนทุ
เมื่อมีอาการคล้ายไข้
หเช
วัดนใหญ่
คืาองมืไข้อบสูอง ยปวด
ร
ว
มกั
น
กั
ผู
ท

ป
่
ี
ว

ย
อ
่
งสุ
ข
วิ
ท
ยาส
ก
คน
การล
ๆ
การ
ไอจามโดยปิดปากเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายไปสู่คนอื่น เมื่อมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ ไข้สูง ปวด
เมื่อยตามร่
างกายดปากเพื
มีน้ํามู่อกไมควรรี
ฉัย หากเป็
วัดใหญ่
เชืบ้อไปพบแพทย์
กระจายไปสู
คเพืนอื่อเพื่นตรวจวิ
่อมีนอิจาการคล
ายไขนหไข้วันดหไข้ใหญ
อแพทย์
ไขแสพทย์
ูงจะปวด
เมืไอจามโดยป
่อยตามร่างกาย
มีน้ํามูกใหควรรี
บไปพบแพทย์
่อเมืตรวจวิ
นิจฉัย หากเป็
หวัดคืใหญ่
จะ
พิจารณาให้
ยาต้าานไวรั
สทัมีนนทีํ้ามูก ควรรีบไปพบแพทย เพื่อตรวจวินิจฉัย หากเปนไขหวัดใหญแพทยจะ
เมื
่
อ
ยตามร
งกาย
พิจารณาให้ยาต้านไวรัสทันที
2. กลุ่มผูพิ้สจูงารณาให
อายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื
วน ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรดูแลสุขภาพที่เน้นหนัก
สทั้อนรัทีง้อรัผูง้ทผูี่ม้ทีภี่มาวะอ้
2. กลุ่มผู้สูงอายุ ยกลุาต่มาผูนไวรั
้ป่วยโรคเรื
ีภาวะอ้วน ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรดูแลสุขภาพที่เน้นหนัก
มากกว่าประชาชนทั่วไป เมื่อทราบว่าตนเองมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
๒. มากกว่
กลุม ผูาส ประชาชนทั
งู อายุ กลุม ผู่วป ไปว ยโรคเรื
อ้ รัง าผูตนเองมี
ท มี่ ภี าวะอ
วน ผูท มี่ าภี ยไข้
มู คิ หมุ วักัดนใหญ่
บกพรให้อรงีบควรดู
แลสุขภาพที
เมื่อทราบว่
อาการคล้
ไปพบแพทย์
ทันทีเ่ นนหนัก
3. ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ควรตรวจจับจากการะบาดจากระบบรายงาน 506 อย่างน้อย
3. ทีมากกว
มเฝ้าระวั
งสอบสวนเคลื
่เร็ว ควรตรวจจั
506 ทอย่ันทีางน้อย
าประชาชนทั
่วไป่อเมืนที่อทราบว
าตนเองมีบอจากการะบาดจากระบบรายงาน
าการคลายไขหวัดใหญ ใหรีบไปพบแพทย
เดือนละครั้ง แต่เมื่อพบการระบาดแล้วควรควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง
เมื่อพบการระบาดแล้
วควรควบคุบมจากการะบาดจากระบบรายงาน
โรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง ๕๐๖ อยางนอย
๓. เดืทีอมนละครั
เฝาระวั้ง งแต่
สอบสวนเคลื
่อนที่เร็ว ควรตรวจจั
เดือนละครั้ง แตเมื่อพบการระบาดแลวควรควบคุมโรคไมใหแพรกระจายในวงกวาง
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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โรคมือ เทา ปาก (Hand, foot and mouth disease)
โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease)

สวนที่ ๒

แนวโน
ารเกิดโรค
ดโรค
แนวโน้มมสถานการณ
สถานการณ์กการเกิ

จากการเฝาาระวั
ระวังงทางระบาดวิ
ทางระบาดวิททยาตั
ยาตั้งแต่
้งแตปีปพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
๒๕๕๕-๒๕๕๙พบว่
พบวามีาแมีนวโน้
แนวโนมการเกิ
มการเกิดโรคมื
ดโรคมื
ปาก
จากการเฝ้
อ อเท้เท
า าปาก
งแบบปีเวเว้นนปปีทัทั้ง้งในระดั
ในระดับบประเทศและเขตสุ
ประเทศและเขตสุขภาพที
สูสูงแบบป
ภาพที่ ่ ๙๙ โดยสู
โดยสูงงขึขึ้น้นในในปีปพ.ศ.
พ.ศ.2555
๒๕๕๕พ.ศ.
พ.ศ.2557
๒๕๕๗และ
และพ.ศ.
พ.ศ.2559
๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๕๗
2557นันั้น้นในเขตสุ
ในเขตสุขภาพที
ขภาพที่ ๙่ ๙มีมีออัตตัราป
ราป่วยสู
วยสูงกว
งกว่าในระดั
าในระดับบประเทศ
ประเทศ(ดั(ดังแผนภู
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โรคไขเลือดออก

(Dengue Haemorrhagic Fever, Dengue
Shock Syndrome, Dengue Fever)
โรคไข้เลือดออก
(Dengue Haemorrhagic Fever, Dengue Shock Syndrome, Dengue Fever)
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๙๗.๕๒ มีมีผผู้เู สีเ สียยชีชีววิติ ต64๖๔ ราย
รายคิคิดดเป็เปนอันตอัราตาย
ต ราตาย0.๑๐
๐.๑๐ ต่ตออประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน
ในพื้นที้นที่เขตสุ
่เขตสุขภาพที
ขภาพที่ ๙่ ๙พบจํ
พบจําานวนผู
นวนผูป้ปว่วยทั
ยทั้ง้งสิสิ้น้น ๕,๒๒๒ ราย คิคิดดเป็เปนนอัอัตตราป่
ในพื
ราปววยย 77.51
๗๗.๕๑ต่ตออประชากรแสนคน
ประชากรแสนคนมี มี
ราย คิคิดดเป
เป็นนอัอัตตราตาย 0.๑2
ผูเผูสี้เยสีชียวชีิตวิต๘8ราย
๐.๑๒ ต่ตออประชากรแสนคน
ประชากรแสนคนพบอั
พบอัตตราส่
ราสววนเพศชายต่
นเพศชายตออเพศหญิ
เพศหญิง งใกล้
ใกลเคีเยคีงกั
ยงกันน
1.01กลุกลุม่มอายุ
อายุทที่มี่มีอีอัตัตราป
ราป่ววยสู
ยสูงงสุสุดด คืคืออ กลุ
เทเท่ากัากับบ๑1 : :๑.๐๑
กลุ่มมเด็เด็กกอายุ
อายุ 10-14
๑๐-๑๔ (239.85)
(๒๓๙.๘๕)รองลงมา
รองลงมาคือคือ5-9
๕-๙ปีป
(284.00) ปปี ๐-๔
0-4 ป (๑๓๘.๔๐)
ปี (138.40)เมืเมื
าแนกตามอาชีพพพบว
พบว่าา สส่ววนใหญ
นใหญ่ออาชี
าชีพพนันักกเรีเรียยนน ร้รออยละ
(๒๘๔.๐๐)
่อจํ่อาจํแนกตามอาชี
ยละ57.85
๕๗.๘๕
รองลงมาเป็
น
รั
บ
จ้
า
ง
ร้
อ
ยละ
11.78
และเกษตรกรรม
ร้
อ
ยละ
7.93
รองลงมาเปน รับจาง รอยละ ๑๑.๗๘ และเกษตรกรรม รอยละ ๗.๙๓
พบผู้ป่วยสูงในช่
ในชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน สูสูงงสุสุดดในเดื
ในเดืออนสิ
นสิงงหาคม
หาคม แต่
แตจจะเห็
ะเห็นนได้ไดวว่าในช่
าในชวงปี
วงปทที่ผี่าผนมา
านมา
พบการระบาดสูง กว
ง กว่า าคค่าามัมัธธยฐานย
ยฐานย้ออนหลั
นหลังง ๕๕ ปปี ในช่
พบการระบาดสู
ในชว งเดื อ น มกราคม-มี
มกราคม-มีนนาคม
าคม ซึซึ่ ง่ งเป็เปนนช่ชว งฤดู
ว งฤดูหหนาว
นาว
งแผนภูมิทมี่ิท๒๗)
ี่ 27)
(ดั(ดังแผนภู
จังหวัดที่มีอัตราป
ทร อัอัตตราป่
ราปววยเท่
ยเทาากักับบ 160.05
๑๖๐.๐๕ต่อตอ
ราป่วยต
ยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์
ประชากรแสนคน
ราปววยเท่
ยเทาากักับบ62.14,
๖๒.๑๔,
ประชากรแสนคนรองลงมา
รองลงมา คืคืออ จัจังงหวั
หวัดดนครราชสี
นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ย อัอัตตราป่
53.71,๔๗.๔๑
47.41ตอต่ประชากรแสนคน
อประชากรแสนคนตามลํ
ตามลําดัาบดับ(ดั(ดังแผนภู
งแผนภูมิทมี่ ิท๒๘)
ี่ 28)
๕๓.๗๑,
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แผนภู
มิที่ ๒๗ จํานวนผู
ปวยโรคไขเลืเอลืดออก
ในพื้น้นทีที่เขตสุ
ขภาพที่ ่ ๙๙ ปปี พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๙รายเดื
รายเดือน เปรี
ยบเทียบกั
บ
แผนภู
แผนภูมมททิิ ี่ี่ 27
27 จํจําานวนผู
นวนผู้ป้ป่ว่วยโรคไข้
ยโรคไข้เลืออดออก
ดออก ในพื
ในพื้นทีเเ่่ ขตสุ
ขตสุขขภาพที
ภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2559
2559 รายเดืออนน เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบกั
บกับบ
คามัค่ธายฐานย
อนหลัง ๕ง ป๕ (ปปี (ปี
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
ค่ามัมัธธยฐานย้
ยฐานย้ออนหลั
นหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๔-2558)
๒๕๕๔-2558)
Median
Median (2554-2558)
(2554-2558)
2559
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สวนที่ ๒
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ขตสุขขขภาพที
ภาพที่่ ่ ๙๙๙จํจํจําาแนกรายจั
า แนกรายจังงหวั
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แผนภู
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ประชากรแสนคนโรคไข้
ดออกในพื
แผนภู
28อัตอัอัตราป
ตราป่
ราป่วววยตยต่
ยต่อออประชากรแสนคนโรคไข
ประชากรแสนคนโรคไข้เเเลืลืลือออดออกในพื
ดออกในพื้้นน้นทีทีที่่เเ่เขตสุ
ขตสุ
ภาพที
แนกรายจั
หวั
ป พ.ศ.
๒๕๕๙
ปีปี พ.ศ.
๒๕๕๙
พ.ศ.
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ปวดเมื่่ออตามร่
ตามร่าางกาย
งกาย รัรับบประทานยาลดไข้
ประทานยาลดไข้แแล้ล้วว 1-2
1-2 ครั
ครั้้งงไม่
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ส
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2. สืสื่อ่อสารให้
สารให้ประชาชนเฝ้าาระวั
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3. เน้
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ระจายไปในวง
เนินการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรคและควบคุมโรคขั้นต้นเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปในวง
กว้
กว้ดําางงเนินการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรคและควบคุมโรคขั้นตนเพื่อไมใหเชื้อแพรกระจายไปในวง
กวาง
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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โรคเลปโตสไปโรซิ
ส (Leptospirosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
แนวโน้มมสถานการณ์
ดโรค
แนวโน
สถานการณการเกิ
การเกิ
ดโรค

สวนที่ ๒

จากการเฝ
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙
๒๕๕๓-๒๕๕๙พบว่
พบวาในเขตสุ
าในเขตสุขภาพที
ขภาพที่ ๙่ ๙มีแมีนวโน้
แนวโน
จากการเฝ้าาระวั
ระวังงทางระบาดวิ
ทางระบาดวิททยาตั
ยาตั้ง้งแต
แต่ ปีป พ.ศ.
มม
การเกิดดโรคเลปโตสไปโรซิ
โรคเลปโตสไปโรซิสลดลง แต่
การเกิ
แตก็ยยังังมีมีออัตัตราป่
ราปววยต่
ยตออประชากรแสนคนสู
ประชากรแสนคนสูงกว่
งกวาในระดั
าในระดับประเทศมาตลอด
บประเทศมาตลอด
แผนภูมมิทิที่ ๒๙)
ี่ 29)
(ดั(ดังงแผนภู

แผนภูมมิททิ ี่ ๒๙
ี่ 29อัอัตตราป
ราป่ววยต
ยต่ออประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิ
ประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิสสในพื
แผนภู
ในพื้น้นทีที่เ่เขตสุ
ขตสุขขภาพที
ภาพที่ ๙่ ๙ปีปพ.ศ.
พ.ศ.25๔๙-2559
๒๕๔๙-๒๕๕๙
อัตราป่วยต่อแสน ปชก.
25

ประเทศ
เขตสุขภาพที่ 9
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สถานการณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
สถานการณ
โรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙

จากรายงานเฝ้
นอันตอัราป่
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จากรายงานเฝาาระวั
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พบผู้ปป่ววยทั
ยทั้ง้งประเทศจํ
ประเทศจําานวน
นวน๒,๒๘๘
๒,๒๘๘ รายรายคิดคิเป็ดเป
ตราป
ประชากรแสนคนเท่าากักับบ ๓.๕๐
3.50 มีมีผผู้เูเสีสียยชีชีววิติต 36
้นที้น่ ที่
ตต่ออประชากรแสนคนเท
๓๖ ราย
รายคิคิดดเป็เปนนอัอัตตราตาย
ราตาย0.06
๐.๐๖ต่อตประชากรแสนคน
อประชากรแสนคนในพื
ในพื
เขตสุขขภาพที
ภาพที่ ่ ๙๙ พบจํ
พบจําานวนผู
นวนผู ป้ ป ว่ วยทั
ยทั้ ง้ งสิสิ้ น้ น ๒๘๑
281 ราย
เขตสุ
ราย คิคิดดเป็เปนนอัอัตตราป่
ราปววยย 4.17
๔.๑๗ต่ อตประชากรแสนคน
อ ประชากรแสนคน
มี
ผ
้
ู
เ
สี
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ว
ิ
ต
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ราย
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ด
เป็
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ต
ราตาย
0.06
ต่
อ
ประชากรแสนคน
พบอั
ต
ราส่
ว
นเพศชายมากกว่
งง
มีผูเสียชีวิต ๔ ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๐๖ ตอประชากรแสนคน พบอัตราสวนเพศชายมากกวาเพศหญิ
าเพศหญิ
ประมาณ ๕ เท่า (1:4.89) กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 55-64 ปี
ประมาณ ๕ เทา (๑:๔.๘๙) กลุมอายุที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุมวัยผูใหญ อายุ ๕๕-๖๔ ป
(9.79) รองลงมา คือ 65 ปีขึ้นไป (5.54) 45-54 ปี (5.52) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพ
(๙.๗๙) รองลงมา คือ ๖๕ ปขึ้นไป (๕.๕๔) ๔๕-๕๔ ป (๕.๕๒) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 64.77 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 18.86 และนักเรียน ร้อยละ 5.69
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โรคหัด (Measles)

สวนที่ ๒

แนวโน
ารเกิดโรค
ดโรค
แนวโน้มมสถานการณ
สถานการณ์กการเกิ

โรคหัด (Measles)

จากการเฝาระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบวาในเขตสุขภาพที่ ๙ มีแนวโนม
จากการเฝ้
แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕๙
พบว่าบในเขตสุ
ขภาพที่ ๙ มีแยกเว
นวโน้นมใน
การเกิ ด โรคหั
ด ลดลงาระวั
แตงกทางระบาดวิ
็ ยั ง มี อั ต ราปทวยาตั
ยต อ้งประชากรแสนคนสู
ง กว า ในระดั
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ดโรคหัทีด่มลดลง
ก็ย่าังกว
มีอาัตในระดั
ราป่วบยต่
อประชากรแสนคนสู
งกว่าในระดับประเทศมาตลอด ยกเว้นใน
ปการเกิ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ีอัตราปแต่วยตํ
ประเทศ
(ดังแผนภูมิที่ ๓๒)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีอัตราป่วยต่ํากว่าในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ 32)
แผนภูมิที่ ๓๒ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคหัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙
แผนภูมทิ ี่ 32 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคหัดในพืน้ ที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 25๔๙-2559
อัตราป่วยต่อแสน ปชก.
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1. ประเทศไทยยังมีการเกิดโรคหัดภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีการระบาดเป็นกลุ่มใหญ่
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2. เน้นการสื่อสารให้กับผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนตามนั
๒. เนนการสื่อสารใหกับผูปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนตามนัด
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Bureau Scorecard)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Bureau Scorecard
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ความเปนมา

สวนที่ ๓

ตามที่ กรมควบคุมโรค ไดมีการถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรค ลงสูหนวยงานในสังกัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และนําไปสูการบรรลุ
เป า หมายของกรมควบคุ ม โรค ดั ง วิ สั ย ทั ศ น ข องกรมควบคุ ม โรคที่ ว  า “เป น องค ก รชั้ น นํ า ที่ มี ม าตรฐานสากล
ดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใน ป พ.ศ. ๒๕๖๒” ในการนี้หนวยงานจะตองมี
กระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับกลุม ฝาย ซึ่งเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ถายทอดมาจาก
กรมควบคุมโรค มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนากลุม หัวหนาฝาย กับผูอํานวยการ หรือ
หัวหนาหนวยงาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับ กลุม ฝายใน
ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ อ ให ผ ลการดํ า เนิ น งานของระดั บ กลุ  ม ฝ า ย สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
หนวยงาน เพื่อการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค ดังนั้น การถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล คือ การที่องคกรไดจัดทํายุทธศาสตรและมีการนํายุทธศาสตรนั้นไป
ปฏิบตั ิ โดยมีตวั ชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เปนเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญประการหนึง่ ใน
การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ คือ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs)
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคลหลังจากการกําหนดตัวชี้วัดในระดับองคกร
แลว เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดจะถูกถายทอดลงไปยังระดับลาง รวมทั้งเพื่อใหทุกคนใน
หนวยงานเกิดความรูสึกมีสวนรวมและรับผิดชอบ รวมทั้งการมีระบบการจูงใจใหทุกคนมุงเนนที่ยุทธศาสตร
ดังนั้น จึงตองมีการแปลงเปาประสงคตามยุทธศาสตรและตัวชี้วัด จากระดับองคกร ลงไปสูระดับหนวยงานยอย
ตาง ๆ รวมทั้งลงไปถึงบุคลากรทุกคน
ดั ง นั้ น กลุ  ม แผนงานและประเมิ น ผล และกลุ  ม พั ฒ นาองค ก ร สํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ ๙
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ซึ่ ง มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการแปลงยุ ท ธศาสตร ข อง กรมควบคุ ม โรค ที่ ถ  า ยทอดมายั ง
หนวยงานลงสูการปฏิบัติ ไดดําเนินการโดยมีกระบวนการดังตอไปนี้

แนวทางการนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

๑. ภายหลังจากผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ลงนามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกับทานอธิบดีกรมควบคุมโรค ไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายยุทธศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ของระดั บ องค ก รมาจากกรมควบคุ ม โรคแล ว ได มี ก ารขั บ เคลื่ อ นโดยการมอบหมายให ก ลุ  ม แผนงานและ
ประเมินผล เปนผูรับผิดชอบหลักในการแปลงยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค ถายทอดลงสูกลุมงานตาง ๆ
ในสังกัด โดยจัดประชุมคณะกรรมการแผนงานและประเมินผล เพื่อถายทอดเปาหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการ
ติดตาม กํากับและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หองประชุมราชพฤกษชั้น ๓ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
เนื้อหาในการประชุม ดังนี้
• ชี้แจงวัตถุประสงค กรอบแนวคิด ยุทธศาสตรกรม และ สคร.๙ นครราชสีมา
• ถายทอดตัวชี้วัด เปาหมาย ระดับยุทธศาสตรกรม สคร.๙ นครราชสีมา และระดับโครงการ
• แนวทางการติดตามกํากับ และประเมินผลโครงการ
• แนวทางการเบิกจายงบประมาณและการจัดซื้อ จัดจางวัสดุ
• แนวทางการรายงานความกาวหนาดวยโปรแกรม Estimates SM
• แนวทางการเตรียมการสรุปการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองฯ
• แลกเปลี่ยนปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและรวมหาแนวทางแกไข
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค
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สูหนวยงาน กลุมงานและบุคคล โดยกํ
14 าหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน
สู
่
ก
ลุ
ม
่
งาน
และบุ
ค
คล
(ดั
ง
ภาพที
่
4)
๑๔
สูกลุมงาน และบุคคล (ดังภาพที่ ๔) ดังนีดั้ งนี้
ภาพที่ 4 กระบวนการถ่ายทอดเป้าหมาย
ถ่ายทอด
เป้าหมายตัวชี้วัด

ลงนามคารับรอง
ปฏิบัติราชการ ฯ

กากับติดตามการ
ดาเนินงานรายไตรมาส

ประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ

ขั้นตอน ๑ หนวยงานวิเคราะหตัวชี้วัดโดยใชตาราง OS Matrix เพื่อเตรียมการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับ
ขั
้นตอน
กลุม และรายบุ
คคล1 หน่วยงานวิเคราะห์ตัวชี้วัดโดยใช้ตาราง OS Matrix เพื่อเตรียมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
ระดับกลุ๑)
่ม และรายบุ
กลุ  ม พัคฒคล
นาองค ก รและกลุ  ม แผนงานและประเมิ น ผล จั ด เวที ถ  า ยระดั บ และต อ รองตั ว ชี้ วั ด
1) กลุ่ม พัฒ นาองค์ก รและกลุ่ม แผนงานและประเมิน ผล จัด เวทีถ่า ยระดับ และต่อ รองตัว ชี้วัด
ของหนวยงาน ระหวางทานผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ของหน่วยงาน ระหว่างท่านผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รองผูอํานวยการฯ กับหัวหนากลุม
รองผู้อานวยการ ฯ กับหัวหน้ากลุ่ม
๒) กระบวนการถายระดับตัวชี้วัดสําคัญของหนวยงาน ขององคกรลงสูระดับกลุมงาน จัดเวทีถายระดับ
2) กระบวนการถ่ายระดับตัวชี้วัดสาคัญของหน่วยงาน ขององค์กรลงสู่ระดับกลุ่มงาน จัดเวทีถ่ายระดับ
และตอรองโดยจัดทําตาราง OS matrix ของหนวยงาน มีการกําหนดผูรับผิดชอบหลัก และ
และต่อรองโดยจัดทาตาราง OS matrix ของหน่วยงาน มีการกาหนดผู้รับผิดชอบหลัก และ
ผูรับผิดชอบสนับสนุนแบงบทบาทการดําเนินงานของ Owner และ Sub poster และจัดทําให
ผู้รับผิดชอบสนับสนุนแบ่งบทบาทการดาเนิน งานของ Owner และ Sub poster และจัดทาให้
บรรลุ โดยใช้
โดยใชตตาราง
าราง OS
OS Matrix
Matrix และก
และกําหนดผู
าหนดผู้รรับับผิผิดดชอบที
ชอบที่ช่ชัดัดเจน
เจน
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดนันั้น้นบรรลุ
๓) กระบวนการถ่
กระบวนการถาายระดั
ยระดับบตัตัววชีชี้ว้วัดัดสสําคัาคัญญของกลุ
ของกลุ่มมงานลงสู
งานลงสู่บบุคุคคลคลมีกมีารวิ
การวิเคราะห์
เคราะหบทบาทหน้
บทบาทหน
่ของกลุ
3)
าทีา่ขทีองกลุ
่ ม ม
บทบาทหนาาทีที่ร่รายบุ
ายบุคคคล
คล โดยทางกลุ
โดยทางกลุ่มมได้ไดดดาเนิ
ําเนินนการต่
การตออรอง
รองและจั
และจัดดททํา าOSOSMatrix
Matrixของกลุ
ของกลุ่มงาน
มงาน
บทบาทหน้
ตารางถาายระดั
ยระดับบ RPUI
RPUIกลุกลุ่มมและ
และJob
Jobที่ไทีด้่ไรดับรมอบหมาย
ับมอบหมายเพืเพื่อถ่่อาถยทอดเป็
ายทอดเปน นPMS
PMSรายบุ
รายบุ
คคล
กักับบ ตารางถ่
คคล
อดคลอองง ค่คาาเป้เปาาหมายเพื
หมายเพื่อ่อวัวัดดผลความส
ผลความสําเร็
าเร็จจของงาน
ของงานสะท้
สะทอ นความส
อนความสําเร็าเร็จของกลุ
จของกลุ่มงาน
มงานและ
และ
ทีที่ส่สอดคล้
องคกกรต่
รตออไป
ไป
องค์
ขั้นตอน ๒ หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขั๑)้นตอน
หน่วยงานจั
ทาคารั
ิราชการ ประจ
งบประมาณ
2559 พ.ศ. ๒๕๕๙
หน2วยงานดํ
าเนินดการจั
ดทํบารองการปฏิ
กรอบคํารับบัตรองการปฏิ
บัติราปีาชการ
ประจํพ.ศ.
าปงบประมาณ
1) หน่
าเนินมการจั
ารับรองการปฏิ
บัติราชการ
ไปยัวยงานด
ง กรมควบคุ
โรค ดไดทรากรอบค
บั การถายทอดเป
าหมายตามตั
วชีว้ ดั ทัประจ
ง้ สิน้ ๔าปีมิงตบประมาณ
ิ จํานวน ๑๙พ.ศ.
ตัวชีว้ 2559
ดั ดังนี้
ไปยัง กรมควบคุมโรค ได้รับการถ่ายทอดเป้าหมายตามตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 4 มิติ จานวน 19 ตัวชี้วัด ดังนี้
๑๔14

ฒนาองค์
งานป้อองกั
งกันนควบคุมโรคที
มามา
กลุมกลุพั่มฒพันาองค
กรกรสําสนัานักกงานป
โรคที่ ่9๙จัจังหวั
งหวัดนครราชสี
ดนครราชสี

50
Book_ .indd 50

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

The Ofﬁce of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

29/5/2560 15:54:55

มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักรอยละ ๖๐) รวมทั้งสิ้น ๑๑ ตัวชี้วัด
มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ๑๐) รวมทั้งสิ้น ๒ ตัวชี้วัด
มิติที่ ๓ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักรอยละ ๑๐) รวมทั้งสิ้น ๒ ตัวชี้วัด
มิติที่ ๔ มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนักรอยละ ๒๐) รวมทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด
๒) จั ด พิ ธี ล งนามข อ ตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการของหน ว ยงาน พร อ มแนบรายละเอี ย ดขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด และลงนาม MOU ระหวางผูอํานวยการ สคร.๙ นครราชสีมา รองผูอํานวยการฯ กับ
หัวหนากลุมเพื่อรับการถายทอดตัวชี้วัด
๓) จัดทําเลม Template คํารับรองฯ เผยแพรทุกกลุมงาน

สวนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๓ หนวยงานจัดทําแผนการติดตามประเมินผลความกาวหนาของตัวชี้วัดคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหนวยงาน
๑) จัดทําแผนติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ
๒) ผูกํากับตัวชี้วัดคํารับรองฯ ของหนวยงาน กํากับติดตามผลในระบบ Estimates SM และสรุป
เสนอในการประชุมผูบริหารของหนวยงาน รอบ ๒ เดือน
๓) ผูกํากับตัวชี้วัดคํารับรองฯ ของหนวยงาน สรุปรายงานผลการดําเนินการความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ในไตรมาสที่ ๒, ๓ และ ๔ เสนอผูอํานวยการ และคณะกรรมการบริหาร
รับทราบ พรอมทั้งสรุปเสนอกรมควบคุมโรคตอไปอีกระดับ
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน
๑) จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (PMS) และตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ (MOU) ตามคําสั่งเลขที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจัดทําเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใหไดมาตรฐานขึ้น อีกทั้งไดมีบทบาทในการตรวจสอบ
วิเคราะห กลั่นกรองความสอดคลองของการถายระดับตัวชี้วัดสําคัญที่ถายระดับจากองคกร
ลงสูบุคคล ที่ชัดเจน วัดผลไดจริงและบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว
๒) คณะกรรมการประเมินผลฯ ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางหลักเกณฑ และออกแบบเครื่องมือ
ในการประเมินผลการดําเนินงานที่สอดคลอง เหมาะสม ไดมาตรฐานแตละตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ตามขอตกลงปฏิบัติราชการ (MOU) ที่ไดลงนามไว รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน
ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผลการดําเนินงานรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุความสําเร็จของตัวชี้วัด
ที่ไดรับการถายทอดไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการภายในหนวยงาน
๒) สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) ประเมินผลจากผูประเมินภายนอก โดยผูประเมินภายนอกลงพื้นที่จัดเก็บขอมูลและประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีบุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่
รวมกับทีมผูประเมินภายนอกเปนผูประสานงานกับหนวยงาน

รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016
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แผนภูมิที่ ๓๖ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคํารับรอง จากผูประเมินภายนอก ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

สวนที่ ๓
จากผลการประเมินตนเองการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรอง การปฏิบตั ริ าชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไดคะแนนเต็มทั้ง ๔ มิติ จากหนวยงานภายนอก โดยมีคะแนนเต็ม ๒ มิติ คือ มิติที่ ๓ ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการมิติที่ ๔ ดานพัฒนาองคกร สวนมิติที่ ๑ ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ไดคะแนน
ไมถึงเปาหมาย จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และมิติที่ ๒ คุณภาพการใหบริการ คะแนนไมถึงเปาหมาย จํานวน ๑ ตัวชี้วัด
ทั้ ง นี้ เ กิ ด จากตั ว ชี้ วั ด ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความพึ ง พอใจลู ก ค า ซึ่ ง มี ก ารกํ า หนดค า เป า หมายที่ สู ง
การประเมินผลจึงไมไดตามที่กําหนดไว

ปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงาน ไดแก

๑) ผูบริหารใหความสําคัญเห็นชอบและใหการสนับสนุน
๒) มีการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค
๓) มีแผนงานปฏิบัติการที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรระหวาง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา และ กรมควบคุมโรค
๔) มีระบบการถายตัวชี้วัดระดับหนวยงาน กลุมงาน และลงสูบุคคลที่ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน
๕) ความเพียงพอ ความยืดหยุน และคลองตัวของการบริหารงบประมาณ
๖) ผูบริหารใหความสําคัญ
ขอดี จุดเดนของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้
๑) มีกระบวนการถายทอดตัวชี้วัด คาเปาหมายระดับหนวยงาน ระดับกลุมงาน ลงสูบุคคลไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน และระบบการถายทอดตัวชีว้ ดั ลงสูต วั บุคคล ทําใหหนวยงานสามารถดําเนินงานได
ครบถวนตามภารกิจที่กําหนดไว
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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สวนที่ ๓

๒) มีการวางแผนและจัดทําแผนติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) จัดทําเครือ่ งมือรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั เปาหมาย และมีผรู บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน
ทําใหงายตอการติดตาม ควบคุมกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว
๔) มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (PMS) และตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ (MOU) ของหนวยงาน เพื่อตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ของการถายระดับ และการ
จัดทํา PMS ระดับบุคคล พรอมทั้งเปนทีมตรวจประเมินภายในของหนวยงานในการคัดกรอง
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ และ MOU กลุม รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน โดยจัดทํา
เครื่องมือ (check sheet) การตรวจประเมินผลการดําเนินงาน พรอมใหขอเสนอแนะในการจัดเก็บ
เอกสารหลักฐาน ในรอบการประเมิน ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน
๕) มีระบบการตรวจประเมินการรายงานความกาวหนา SAR รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน เพื่อ
ประเมินผลความสําเร็จตัวชี้วัด คาเปาหมาย ในระบบ Estimates SM ทั้งคุณภาพการรายงาน
เนื้อหา การแนบเอกสารหลักฐานทีส่ อดคลองกับตัวชี้วดั โดยสรุปผลและใหขอ เสนอแนะรายตัวชี้วดั
กับผูจัดเก็บตัวชี้วัดรายไตรมาส
๖) ผูกํากับ ผูจัดเก็บตัวชี้วัด ใหความสําคัญการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ศึกษารายละเอียด Template
และวางแผนงานการดําเนินงานที่ชัดเจน และตรงตามแผนที่กําหนดไว

ปญหาอุปสรรค

๑) เนื่องจากเปนตัวชี้วัดใหมและมีรายละเอียดมาก ทําใหตองใชเวลาในการศึกษา การทําความเขาใจ
รายละเอียดของตัวชี้วัด การเก็บหลักฐาน และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๒) ตัวชี้วัดที่ออกมาหลังการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแลว ลําดับ กิจกรรมมีความไมสอดคลองไม
ครบถวน ตองดําเนินการปรับกิจกรรม และการดําเนินงานเปนปญหาทัง้ เรือ่ งงบประมาณ และ เวลา
๓) ตัวชี้วัดและรายละเอียด Templates ของคํารับรองฯ ลาชาบางตัว และมีการปรับเปลี่ยนทําใหการ
วางแผนตองปรับแกใหสอดคลองกับ Templates
๔) การปรับโครงสรางใหมยังมีผลกระทบตอการทํางานที่ตองสอดคลองกับยุทธศาสตร เนื่องจาก
บุคลากรอยูระหวางปรับตัวและพัฒนาองคความรูในการปฏิบัติงาน และหนวยงานยังอยูระหวาง
ปรับเปลี่ยนบุคลากรใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย
๕) เอกสารคูมือ แนวทางการปฏิบัติงานจากกรมควบคุมโรค คอนขางลาชา

ขอเสนอแนะ

๑) การสนับสนุนแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
๒) คูมือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และทันตอการนําใชในการปฏิบัติงาน
๓) ควรมีการใหความรูของบุคลากรในเรื่องการสรางตัวชี้วัดระดับบุคคล และการกําหนดคาเปาหมาย
ที่ชัดเจน ทาทายวัดผลการดําเนินงานไดจริง
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ภาพกิจกรรม

ภาพประชุมถายทอดตัวชี้วัดยุทธศาสตรของ กรมควบคุมโรค ลงสูสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
สวนที่ ๓

ประชุมยืนยันตัวชี้วัด OS Matrix ของหนวยงาน ที่ถายทอดลงสูกลุมงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)
ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานประจําป ๒๕๕๙
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สวนที่ ๓

ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการ และลงนามขอตกลงปฏิบัติราชการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกระบวนการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในหนวยงาน
รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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แผนงานโครงการ ผลการเบิกจายงบประมาณ
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รายชื่อแผนงาน โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายชื่อตแผนงาน
งบประมาณ
จาแนกตามผลผลิ
กิจกรรมหลัโครงการ
ก ของสานัประจํ
กงานป้าป
องกั
นควบคุมโรคทีพ.ศ.
่ 9 จัง๒๕๕๙
หวัดนครราชสีมา

15 องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
จํแผนการปฏิ
าแนกตามผลผลิ
ต กิประจ
จกรรมหลั
ก ของสํ2559
านักงานป
บัติราชการ
าปีงบประมาณ

แผนการปฏิ
ิราชการ
ประจํมาโรคที
ปงบประมาณ
๒๕๕๙๑๕มำ ได้จัดทำแผนงำน/โครงกำร กำรปฏิบัติรำชกำร
สำนับกัตงำนป้
องกันควบคุ
่ 9 จังหวัดนครรำชสี

นักงานปองกั
นควบคุ
มโรคทีตำมนโยบำย
่ ๙ จังหวัดนครราชสี
มา ไดจัดททํี่ 1-6
าแผนงาน/โครงการ
การปฏิ
ประจำปีสํงาบประมำณ
พ.ศ.
2559
และยุทธศำสตร์
กรมควบคุมโรค
โดยมุบ่งัตเน้ิราชการ
นให้
ประจํ
า
ป
ง
บประมาณ
พ.ศ.
๒๕๕๙
ตามนโยบาย
และยุ
ท
ธศาสตร
ท
่
ี
๑-๖
กรมควบคุ
ม
โรค
โดยมุ

ง
เน
สอดคล้องกับประเด็นสำคัญ คือ 1) บรูณำกำรกับทุกระดับ รวมถึงนโยบำยสำคัญ กรมควบคุมโรค และมุน่งให
สอดคล
งกับประเด็
คือ ๑)หลับรู
ณาการกั
บทุกระดับ รวมถึ
งนโยบายสํ
คัญ กรมควบคุมโรค และมุ
แก้ปัญอหำในพื
้นที่ 2)นสําเน้คัญนกำรใช้
ก 3R
โดยกำรทบทวนปรั
บลดค่
ำใช้จ่ำย า(Review/Redeploy)
ปรับ ง
แกกิจปกรรมให้
 ญ หาในพื
้ น ที่ ๒) มีเนปนระสิ
การใช
๓R โดยการทบทวนปรั
บ ลดค า ใช จ  า ย่มเติ(Review/Redeploy)
ปรั บ
เหมำะสม
ทธิภหำพลั กและประหยั
ด เพื่อจัดสรรงบประมำณเพิ
มให้กับแผนงำน/โครงกำร
กิจทีกรรมให
เหมาะสม มีประสิ
าพ และประหยั
เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ
่มเติมใหกับแผนงาน/โครงการ
่ดำเนินกำรตำมนโยบำยส
ำคัทญธิภ(Replace),
3) พิดจำรณำผลที
่คำดว่ำจะได้รับ (Desirability)
ควำมเหมำะสม
ที่ดําเนินการตามนโยบายสําคัญ (Replace), ๓) พิจารณาผลที่คาดวาจะไดรับ (Desirability) ความเหมาะสม
ของโครงกำรที่จะเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรลดโรคและภัยสุขภำพ รวมถึงมำตรกำรที่ใช้ในกำร
ของโครงการที่จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและเปาหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงมาตรการที่ใชในการ
ลดโรคและภัยสุขภำพ 4) ควำมพร้อม/ควำมเป็นไปได้ (Feasibility) ในกำรดำเนินโครงกำร ทั้งด้ำน บุคลำกร
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นวน ๑๒
โครงการใหญ และ
และ 51
๕๑โครงกำรย่
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งตารางที
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ธศำสตร์ผลผลิ
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ตำมเป้ำาหมำยกำรให้
งตำรำงที
่ 18)
ตารางที
แนกตามผลผลิตต กิกิจจกรรมหลั
กรรมหลักกสสํำนั
านักกงำนป้
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ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
21,516,393
1,662,700
1,662,700

สวนที่ ๔

โครงการใหญ่/โครงการย่อย

รวมงบประมาณทั้งสิน
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ดำ้ นกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนำและสนับสนุนกำระบวนกำรจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดกำรควำมรู้
ของหน่วยงำนทัง้ ภำยในและภำยนอกเพื่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
โครงกำรพัฒฒนาและสนั
นำและสนับบสนุ
สนุนนกระบวนกำรจั
ดกำรควำมรู
้ของหน่
วยงำน
โครงการพั
กระบวนการจัดดททํำผลิ
าผลิตภัตณ
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และจั
ดการความรู
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่
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่
งหวัดดนครราชสี
นครรำชสีมมาำ
๙9จังจัหวั
1.1 โครงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ พัฒนำวิชำกำรและจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน
๑.๑
โครงการศึกษา คนควา พัฒนาวิชาการและจัดการองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน 692,064
๖๙๒,๐๖๔
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพของสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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1.3 โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
684,761
๑.๓ โครงการติ
ดตามและประเมิ
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ปองกัมโรคที
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1.5 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรเรื่องกำรสื่อสำรพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
200,000
๑.๕ โครงการประชุ
มเชิบงปฏิ
บัติกำารเรื
สารพระราชบั
ิโรคติดตอ พ.ศ.ระดั
๒๕๕๘
๒๐๐,๐๐๐
และจัดทำแผนปฏิ
ัติกำรเฝ้
ระวัง่องการสื
ป้องกัน่อและควบคุ
มโรคติญดญัต่อตและโรคระบำด
บ
และจั
าแผนปฏิบัติกญารเฝ
าระวัดงต่อปอพ.ศ.
งกัน2558
และควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด ระดับ
จังหวัดดทํตำมพระรำชบั
ญัติโรคติ
15

จังหวัดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระบบบริ
หำรจั
ดกำรเชิ
ทธศำสตร์กรมควบคุ
กรมควบคุมโรค
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แผนงานและประเมินนผลผลข้ขออมูมูลลรำยงำน
รายงานณณวันวัทีน่ ที18
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ก.พ.2560)
๒๕๖๐)

๑๕
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ตารางที
แนกตามผลผลิตต กิกิจจกรรมหลั
กรรมหลักกสสํำนั
านักกงำนป้
งานปอองกังกันนควบคุ
ควบคุมมโรคที
โรคที่ 9่ ๙จังจัหวั
งหวัดด
ตารางที่ ๑๘
่ 18 รายชื
รำยชื่อ่อแผนงานโครงการ
แผนงำนโครงกำร จํจาำแนกตำมผลผลิ
นครราชสี
นครรำชสีมมาำ(ต(ต่ออ))
โครงการใหญ่/โครงการย่อย

สวนที่ ๔

ผลผลิตที่ 2 กำรสนับสนุน เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรระบบเฝ้ำ
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภำพ
โครงกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
2.1 พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ สำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2.2 โครงกำรกำรเฝ้ำระวังควำมต้ำนทำนสำรเคมีกำจัดแมลงของยุงพำหะนำโรค สำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2.3 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคมำลำเรีย สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2.4 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคลิชมำเนีย สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้ำงศักยภำพ พัฒนำควำมร่วมมือและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ พัฒนำควำมร่วมมือและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในกำร
เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ สำนักงำนป้องกันควมคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ
3.1 โครงกำรพัฒนำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
3.2 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
3.3 โครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
3.4 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
3.5 โครงกำรพัฒนำคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ดำ้ นกำรตรวจหำเชื้อวัณโรคดื้อยำ
3.6 โครงกำรสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพนักจัดกำรสุขภำพระดับพืน้ ที่เพื่อขับเคลื่อน
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนของกรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ (เงินโอน)
3.7 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมและรูปแบบกำรป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภำพที่มุ่งประสิทธิผลในพื้นทีต่ ้นแบบ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ (เงินโอน)
3.8 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรรับกำรตรวจประเมินรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ
ปี พ.ศ. 2559
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ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
15,911,133
861,786
861,786
661,813
50,000
100,000
49,973
6,382,130
6,382,130
460,000
499,046.50
516,350
4,084,323.50
58,880
528,000
60,000
175,530
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ตารางที
าแนกตามผลผลิตตกิกิจจกรรมหลั
กรรมหลักกสสํำนัานักกงำนป้
งานปอองกังกันนควบคุ
ควบคุมโรคที
มโรคที่ 9่ ๙จังจัหวั
งหวัด ด
ตารางที่ ๑๘
่ 18 รายชื
รำยชื่อ่อแผนงานโครงการ
แผนงำนโครงกำร จจํำแนกตำมผลผลิ
นครราชสี
นครรำชสีมมาำ(ต(ต่ออ))
โครงการใหญ่/โครงการย่อย

4,375,917
140,000
1,982,640
2,253,277
4,141,300
4,141,300
762,170
500,000
50,000
45,400
200,000
179,320
59,920
470,660
92,660
40,000

รายงานประจําป ๒๕๕๙
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สวนที่ ๔

กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและเตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
4.1 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ พัฒนำควำมร่วมมือและกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ สำนักงำนป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
4.2 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรเตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินโรคและภัย
สุขภำพ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
4.3 โครงกำรเตรียมพร้อมสนับสนุนยำ/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ และวัสดุวิทยำศำสตร์ สำหรับกำร
เฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพในพื้นที่เครือข่ำยบริกำรที่ 9 ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559
กิจกรรมหลักที่ 2.5 บูรณำกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ
โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
5.1 โครงกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
5.2 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
5.3 โครงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรให้บริกำรอำชีวอนำมัยสำหรับสถำน
บริกำรสุขภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
5.4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขในกำรตรวจประเมินสภำพแวดล้อมห้อง
AIIR (Airborne Infection Isolation Room)
5.5 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพ ในกลุ่ม
เกษตรกร
5.6 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรป้องกันแก้ไขปัญหำโรคเอดส์และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
5.7 โครงกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทำงอำหำรและน้ำในโรงเรียน สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
5.8 โครงกำรศูนย์เด็กเล็กคุณภำพปลอดโรคและโรงเรียนอนุบำลปลอดโรค
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
5.9 พัฒนำเครือข่ำยในพื้นที่เขตบริกำรสำธำรณสุขที่ 9 ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ
ภำยใน ปี พ.ศ. 2563
5.10 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยแบบบูรณำกำรเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์กำจัดโรค
หนอนพยำธิที่เป็นปัญหำของพื้นที่

ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
4,375,917
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ตารางที
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งานปอองกังกันนควบคุ
ควบคุมโรคที
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รำยชื่อ่อแผนงานโครงการ
แผนงำนโครงกำร จจํำแนกตำมผลผลิ
นครราชสี
นครรำชสีมมาำ(ต(ต่อ)
โครงการใหญ่/โครงการย่อย

สวนที่ ๔

5.11 โครงกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรเชิงระบบในกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพ
ประชำชน ผ่ำนกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภำยใต้ระบบสุขภำพอำเภอ (DHS/DC)
ในพื้นที่เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
5.12 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมวัณโรคในเขตสุขภำพที่ 9
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
5.13 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อนพื้นที่เขตสุขภำพที่ 9
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
5.14 โครงกำรพัฒนำและบังคับใช้กฎหมำยควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบในพื้นที่ของสำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ (เงินโอน)
5.15 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยในกำรติดตำมประเมินกำรดำเนินงำนป้องกัน
อุบัติเหตุจรำจร ระดับเขตสุขภำพที่ 9 (RTI team)
5.16 โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
5.17 พัฒนำควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนแก้ไขปัญหำสุขภำพประชำชนในพื้นที่เขตเมือง
กรณีศึกษำโรคเบำหวำน ควำมดันในพื้นที่เขตเมืองนครรำชสีมำ ผ่ำนกลไกอำเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งภำยใต้ระบบสุขภำพอำเภอ (DHS/DC) เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมหลักที่ 2.6 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภำพ
6.1 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภำพ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559
ผลผลิตที่ 3 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหำสำคัญ
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่เป็นปัญหำรุนแรง
และกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ
12.1 โครงกำรกำจัดพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (เงินโอน)
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภำพ และกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่มีคุณภำพ
7.1 โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภำพ
และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภำพ ของ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ
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ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
403,960
520,000
200,000
233,600
100,600
200,000
83,010
150,000
150,000
1,150,000
500,000
500,000
650,000
650,000

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

The Ofﬁce of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

29/5/2560 15:55:26

ตารางที่ ๑๘
่ 18 รายชื
รำยชื่อ่อแผนงานโครงการ
แผนงำนโครงกำร จจํำแนกตำมผลผลิ
่ 9่ ๙จังจัหวั
ตารางที
าแนกตามผลผลิตตกิกิจจกรรมหลั
กรรมหลักกสสํำนัานักกงำนป้
งานปอองกังกันนควบคุ
ควบคุมโรคที
มโรคที
งหวัด ด
นครราชสี
นครรำชสีมมาำ (ต(ต่อ)
ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
ผลผลิตที่ 5 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภำพของ
1,601,560
ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและในจังหวัดชำยแดน
กิจกรรมหลักที่ 5.1 พัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดน
1,397,200
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดน สำนักงำน
1,397,200
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
8.1 กำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดน สำนักงำน
1,207,200
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
8.2 กำรพัฒนำศักยภำพกำรดำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรค จังหวัดชำยแดนไทย 190,000
กัมพูชำ เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (เงินโอน)
กิจกรรมหลักที่ 5.2 พัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดน
204,360
เพื่อรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดนเพื่อรองรับ
204,360
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
9.1 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักด่ำนช่องทำงเข้ำออกประเทศ ตำมกฎอนำมัยระหว่ำง
204,360
ประเทศ พ.ศ. 2548 ในพื้นทีส่ ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
ผลผลิตที่ 7 สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภำพตำมกลุ่มวัย
1,131,000
กิจกรรมหลักที่ 7.1 พัฒนำสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพตำม
1,131,000
กลุ่มวัย
โครงกำรพัฒนำสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพตำมกลุ่มวัย
1,131,000
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
10.1 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำควำมร่วมมือและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
100,000
เครือข่ำยในกำรป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ
10.2 โครงกำรพัฒนำรูปแบบเครือข่ำยนักสื่อสำรสุขภำพจิตอำสำในกำรสื่อสำรลดพฤติกรรม
200,000.00
เสี่ยงของประชำชนในพื้นที่เขตบริกำรสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
10.3 พัฒนำศักยภำพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอด้ำนกำรสอบสวนบำดเจ็บจำก
250,000.00
อุบัติเหตุทำงถนน เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
10.4 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพในสถำน
150,000.00
ประกอบกิจกำร (สถำนประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
10.5 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยในกำรติดตำมประเมินกำรดำเนินงำน
86,000.00
ป้องกันอุบัติเหตุจรำจรระดับเขตสุขภำพที่ 9
10.6 โครงกำรประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภำพเขตสุขภำพที่9 ปีงบประมำณ พ.ศ.
110,000.00
2559
10.7 โครงกำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
85,000.00
แอลกอฮอล์และยำสูบ
โครงการใหญ่/โครงการย่อย
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ตารางที
แนกตามผลผลิตตกิกิจจกรรมหลั
กรรมหลักกสสํำนัานักกงำนป้
งานปอองกังกันนควบคุ
ควบคุมโรคที
มโรคที่ 9่ ๙จังจัหวั
งหวัด ด
ตารางที่ ๑๘
่ 18 รายชื
รำยชื่อ่อแผนงานโครงการ
แผนงำนโครงกำร จํจาำแนกตำมผลผลิ
นครราชสี
นครรำชสีมมาำ(ต(ต่ออ))
โครงการใหญ่/โครงการย่อย
10.8 โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม
เขตบริกำรสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต ที่ 9 ส่ง เสริม ให้เกิด ระบบกำรป้องกัน ปรำบปรำมทุ จริต และประพฤติมิ ชอบใน
ภำครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 9.1 ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และ
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรกรมควบคุมโรค
11.1 โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรกรมควบคุมโรค สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ

ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
150,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00

ตารางที่ 19 สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบดำเนินโครงกำร) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำแนก
ตำมผลผลิต กิจกรรมหลัก สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
ผลผลิต / กิจกรรมหลัก

สวนที่ ๔

รวมงบประมาณทั้งสิน
ผลผลิตที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 1.1
ผลผลิตที่ 2
กิจกรรมหลักที่ 2.1
กิจกรรมหลักที่ 2.2
กิจกรรมหลักที่ 2.4
กิจกรรมหลักที่ 2.5
กิจกรรมหลักที่ 2.6
ผลผลิตที่ 3
กิจกรรมหลักที่ 3.1
กิจกรรมหลักที่ 3.2
ผลผลิตที่ 5
กิจกรรมหลักที่ 5.1
กิจกรรมหลักที่ 5.2
ผลผลิตที่ 7
กิจกรรมหลักที่ 7.1
ผลผลิตที่ 9
กิจกรรมหลักที่ 9.1
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งบประมาณ (บาท)
ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
21,516,393.00
20,548,966.74
1,662,700.00
1,616,473.00
1,662,700.00
1,616,473.00
15,911,133.00
15,190,257.27
861,786.00
816,527.50
6,382,130.00
6,119,430.12
4,375,917.00
4,218,500.50
4,141,300.00
3,885,799.65
150,000.00
149,999.50
1,150,000.00
1,106,013.00
500,000.00
470,819.00
650,000.00
635,194.00
1,601,560.00
1,564,857.00
1,397,200.00
1,360,497.00
204,360.00
204,360.00
1,131,000.00
1,011,381.47
1,131,000.00
1,011,381.47
60,000.00
59,985.00
60,000.00
59,985.00

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
95.50
97.22
97.22
95.47
94.75
95.88
96.4
93.83
100
96.18
94.16
97.72
97.71
97.37
100
89.42
89.42
99.98
99.98
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ตารางที่ ๑๙ แสดงผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมหนวยงานสามารถเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการได
ตามเปาหมายที่วางไว คือ รอยละ ๙๕.๕๐ หากพิจารณารายผลผลิต กิจกรรมหลัก ผลผลิตที่ ๙ มีผลการ
เบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายมากที่สุด คือ รอยละ ๙๙.๙๘ รองลงมา คือ ผลผลิตที่ ๕ รอยละ ๙๗.๗๑
และผลผลิตที่ ๑, ๓, ๒ และ ๗ คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒, ๙๖.๑๘, ๙๕.๔๗ และ ๘๙.๔๒ ตามลําดับ (ดังตารางที่ ๑๙)

แผนภูมิที่ ๓๗ รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินโครงการ) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายผลผลิต
สวนที่ ๔
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ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

สวนที่ ๔

โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทําผลิตภัณฑและจัดการความรูข องหนวยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกเพือ่ การเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

การดําเนินงานที่ผานมา สํานักปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการพัฒนาผลงานใน
รูปแบบของผลิตภัณฑวิชาการตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน งานวิจัย คูมือ แนวทาง องคความรู เปนตน โดยมี
กระบวนการผลิ ต ที่ ไ ด ม าตรฐานตั้ ง แต ก ระบวนการคิ ด การผลิ ต และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ท างวิ ช าการตาม
องคประกอบที่จะนําไปสูความเปนมาตรฐาน ซึ่งผลิตผลิตภัณฑทางวิชาการอาจจะอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน
งานวิ จั ย คู  มื อ แนวทาง องค ค วามรู  ตามความเหมาะสม และใน ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มี แ ผนงาน
โครงการที่จะผลิตผลิตภัณฑทางวิชาการอีกหลายโครงการ ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวมีทั้งที่เปนผลิตภัณฑหลักและ
ไมใชผลิตภัณฑหลัก ดังนั้น จึงจัดทําโครงการศึกษา คนควา พัฒนาวิชาการและจัดการองคความรูดานการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ขึ้น เพื่อ
การพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานวิจัย และ R๒R ของหนวยงาน การพัฒนา Concept research โครงรางวิจัย
การพัฒนางานวิจัยที่กําลังดําเนินการใหมีมาตรฐานทุกขั้นตอนของการผลิต การจัดการองคความรู และพัฒนา
ผลิตภัณฑวิชาการสูการกําหนดเปนผลิตภัณฑหลัก เพื่อใหไดมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับ และเชื่อถือได ทําให
ผลิตภัณฑที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพไดจริงและเปนที่พึงพอใจของ
ลูกคาตอไป
โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อใหมีผลิตภัณฑทางวิชาการที่ไดมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับ และ
เชื่อถือได ใหมีคูมือแนวทาง มาตรฐาน มาตรการ ในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค และเผยแพรใหกับ
เครือขาย บุคลากรมีผลงานวิจัยและสามารถเผยแพรหรือนําเสนอในเวทีวิชาการตาง ๆ ได และมีการสนับสนุน
การดําเนินการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
สุขภาพ

๑. ศึกษา คนควา พัฒนาวิชาการและจัดการองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย

๒.
๓.
๔.
๕.
การเฝ า ระวั ง
พ.ศ. ๒๕๕๘

พัฒนาหองปฏิบัติการกีฏวิทยาสูมาตรฐานสากล
ติดตามและประเมินผลการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
การเสริมสรางความเขมแข็งการปองกันควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ และจัดทําแผนปฏิบัติ
ป อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต อ และโรคระบาด ระดั บ จั ง หวั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต อ

สรุปผลการดําเนินงาน

ผลผลิตที่ ๑ ผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กิ จ กรรมหลั ก ที่ ๑.๑ พั ฒ นาและสนั บ สนุ น การะบวนการจั ด ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละจั ด การความรู  ข อง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
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17025 : 2005

สวนที่ ๔

ภาพรวมการใช จ  า ยงบประมาณโครงการตามผลผลิ ต ที่ ๑ (กิ จ กรรมหลั ก ที่ ๑.๑) สามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒ หากพิจารณารายโครงการ พบวา โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการกีฏวิทยาสูมาตรฐานสากล ดําเนินงานการใชจายงบประมาณตํ่ากวาเปาหมายที่วางไว เนื่องจาก
มีบางกิจกรรม เชน การตรวจประเมินระบบเบื้องตน (Pre Assessment) และกิจกรรมรับการตรวจประเมิน
รับรองมาตรฐานจากหนวยงานภายนอก ไมสามารถจัดกิจกรรมดังกลาวได (ตามสธ ๐๔๕๘.๙/๓๔๙ ลงวันที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน

๑. กิจกรรมการดําเนินงานมีชวงระยะเวลาดําเนินการตรงกัน สงผลใหกลุมเปาหมายไมครอบคลุม
๒. ขาดผูเชี่ยวชาญ
๓. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในขั้นตอน วิธีการ ภาษา และการแปลความหมายขอกําหนด
เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของทางกีฏวิทยา

ขอเสนอแนะการดําเนินงาน

๑. ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และ
การศึกษาดูงานเพิ่มเติมจากหนวยงานที่ผานการประเมินมาตรฐาน
๒. ควรมีการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑที่จําเปนตองใชในหองปฏิบัติการ และการปรับปรุงอาคารเลี้ยง
สัตวทดลอง เปนตน
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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๓. ควรมีการประสานงานกับผูประเมินรับรองอยางตอเนื่อง เพื่อปรับกิจกรรมใหเขาเกณฑหรือ
ขอกําหนดของหนวยงานประเมินรับรอง

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
หนวยงาน

๑. มีแผนปฏิบัติราชการและโครงการฯ มีความชัดเจน
๒. ผูบริหารทุกระดับใน สคร.๙ ใหความสนใจและเห็นความสําคัญ สนับสนุนใหเปนตัวชี้วัดหลักของ

๔. การไดรับความรวมมือจากกลุม/งานตางๆ และภาคีเครือขายในการดําเนินงาน
๕. มีการปรึกษา หารือ และรับฟงขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
๖. มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน ได พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ป ญ หาอุ ป สรรค และ
ขอเสนอแนะทําใหดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย

ภาพการพัฒนาหองปฏิบัติการกีฏวิทยาสูมาตรฐานสากล

สวนที่ ๔

ภาพกิจกรรม
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โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

สวนที่ ๔

ป จ จุ บั น มี ก ารระบาดของโรคภั ย ไข เ จ็ บ เกิ ด ขึ้ น มากมายหลายโรค ไม ว  า จะเป น โรคประจํ า ถิ่ น
เชน ไขเลือดออก เลปโตสไปโรซีส โรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า เชน ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ ไขหวัดนก H7N9
โคโรน า ไวรั ส เป น ต น รวมถึ ง อุ บั ติ ภั ย ที่ มี ค วามรุ น แรงและมี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพของประชาชนมาก และ
นอกจากนั้นยังพบวาโรคอุบัติใหมแตละโรคมีขอบเขตของการกระจายในวงกวาง เชน ระบาดทั่วประเทศ หรือ
อาจจะระบาดไปไดทั่วโลก เปนตน ในขณะที่โรคไมติดตอก็มีขนาดปญหาและความรุนแรงสูงขึ้น โดยองคการ
อนามัยโลก วิเคราะหวา โรคที่จะเปนปญหาสําคัญลําดับตน ๆ ของโลก ใน ป ค.ศ. ๒๐๒๐ จะเปนโรคไมติดตอ
และปญหาที่ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
ใน ป พ.ศ. ๒๕๔๘ สมัชชาองคการอนามัยโลกไดมีการรับรองและประกาศใหทุกประเทศทั่วโลก
รวมกันปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๕ (International Health Regulation, IHR 2005)
ซึ่งยุทธศาสตรที่ ๔ ของกฎอนามัยระหวางประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๕ ไดกําหนดใหเปนเรื่อง การพัฒนาระบบเฝา
ระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และรักษาพยาบาล โดยมีเปาหมายให หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับมีขอมูล
ขาวสารทางระบาดวิทยา และ/หรือขาวกรองโรค/ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชประโยชน ใน
การวางแผน กํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง การพั ฒ นานโยบายและยุ ท ธศาสตร ข อง
หนวยงาน เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด จึงควรที่จะทํา
ระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมขอมูล ๕ กลุมโรค ๕ มิติ และการพยากรณโรค ที่ไดมาตรฐาน เพื่อ
นําไปใชใน การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและบริ ห ารจั ด การระบบเฝ า ระวั ง ป อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ๑) เพื่อพัฒนาระบบเฝา
ระวังและฐานขอมูล ๕ กลุมโรค ๕ มิติ และการพยากรณโรคและภัยสุขภาพที่ไดมาตรฐาน ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคได ๒) เพื่อเฝาระวังความตานทานสารเคมีกําจัดแมลงของยุง
พาหะนําโรคในพื้นที่เสี่ยงโรคไขเลือดออก ๓) เพื่อเฝาระวังยุงพาหะนําโรคไขมาลาเรีย เฝาระวังการติดเชื้อโรค
ไข ม าลาเรี ย ในโรงเรี ย นพื้ น ที่ เ สี่ ย งสู ง เพื่ อ เฝ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ ในกลุ  ม เสี่ ย งเฉพาะและแรงงานต า งด า วเสี่ ย ง
๔) เพื่อเฝาระวังทางกีฏวิทยา (ริ้นฝอยทราย) พาหะนําโรคลิชมาเนียในพื้นที่เสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.

การพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
การเฝาระวังความตานทานสารเคมีกําจัดแมลงของยุงพาหะนําโรค
การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมาลาเรีย
การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคลิชมาเนีย

สรุปผลการดําเนินงาน

ผลผลิตที่ ๒ การสนับสนุน เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๒.๑ พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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สวนที่ ๔
ภำพรวมกำรใช้
ภาพรวมการใชจจ่่ำำ ายงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิ
ยงบประมาณโครงการตามผลผลิตต ทีที่่ 22๒ (กิ
กรรมหลักกกทีทีที่่ ่ 2.1)
๒.๑)พบว่
พบวำำ สำมำรถ
า สามารถ
ภำพรวมกำรใช้
ยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิ
(กิ(กิจจจกรรมหลั
กรรมหลั
2.1)
พบว่
สำมำรถ
ำเนิ
กำรได้
ตตำมเป้
ำำหมำยที
่ว่วำงไว้
ยละ
94.75
ดําดดเนิ
ำเนินนนการได
กำรได้ตามเป
ำมเป้าหมายที
หมำยที่วางไว
ำงไว้คิคิคิดดดเปเป็
เป็นนนรอร้ร้ออยละ
ยละ๙๔.๗๕
94.75
ญหาอุ
หาอุปปปสรรคต
สรรคต่อออการด
การด
าเนิ
งาน
หาอุ
สรรคต่
ปปัปัญญ
การดําเนิ
าเนินนงาน
นงาน
๑. กำรท
การทํำงำนล่
างานลำำช้ช้าำำชเนื
าเนื่อ่องจำกภำระงำนของเครื
่องจากภาระงานของเครืออข่ข่อำำขยทั
ายทั้้งงในและนอกหน่
้งในและนอกหนววยงำน
วยงานททำให้
ทําให
เวลาปฏิบบััตตบิิงงัตำนไม่
ิงานไม
1.
เเวลำปฏิ
1.
กำรท
ำงำนล่
เนื
งจำกภำระงำนของเครื
ยทั
ในและนอกหน่
ยงำน
ำให้
วลำปฏิ
ำนไม่
ตรงตำมก
ำหนด
ตรงตามกํ
ตรงตำมกาหนด
ำหนด
2.
๒. มีมีมีกกกำรเคลื
ารเคลื่อ่อ่อนย้
ายประชากรทั้ง้งแรงงำนต่
้งแรงงานตำำงด้
างดำำวและแรงงำนไทย
าวและแรงงานไทย
2.
ำรเคลื
นย้นยำำยประชำกรทั
ยประชำกรทั
แรงงำนต่
งด้
วและแรงงำนไทย
3.
บบริริบกกริำรได้
๓. เจ้
าหนำำทีทีาที่ท่ทที่ปี่ปี่ปฏิฏิฏิบบบัตัตัติกิกิกำรตำมแนวชำยแดนมี
ารตามแนวชายแดนมีกกกำรปรั
ารปรับบบเปลี
เปลี่ย่ย่ยนก
จึงสสไมำมำรถให้
สามารถให
การได
3.
เจ้เจำำหน้
หน้
ำรตำมแนวชำยแดนมี
ำรปรั
เปลี
นกนกํำลั
ำลัาลังงกักังกันนนเรื
เรืเรื่่ออ่อยๆ
ยๆย จึจึๆงงไม่
ไม่
ำมำรถให้
ำรได้
ำำงครอบคลุ
อย่างครอบคลุ
งครอบคลุมมม
อยอย่
เสนอแนะต่
เสนอแนะต่อออการด
การด
าเนิ
งาน
ขข้ข้อออเสนอแนะต
การดําเนิ
าเนินนงาน
นงาน
ข้ข้ขออเสนอแนะเชิ
เสนอแนะเชิงงวิวิชชาการ
าการ
1.
ควรมี
ก
ำรพั
ฒ
นำที
หหำรจั
ดดกำร
๑. ควรมี
ควรมีกกำรพั
ารพัฒฒนำที
นาทีมมมตระหนั
ตระหนักกกรูรูรู้้สสสถำนกำรณ์
ถานการณเเพืพืเพื่่ออ่อดดดํำเนิ
าเนินนนกำรทำงด้
การทางดำำนวิ
านวิชชำกำร
ชาการด้ด้ำำดนกำรบริ
านการบริ
หารจั
ดการ
1.
ตระหนั
ถำนกำรณ์
ำเนิ
กำรทำงด้
นวิ
ำกำร
นกำรบริ
ำรจั
กำร
และด้
นเทคโนโลยี
ำรสนเทศ
กำรวิ
ครำะห์
และด้าำำนเทคโนโลยี
นเทคโนโลยีสสสารสนเทศ
ำรสนเทศ การวิ
กำรวิเเคราะห
ครำะห์สสถำนกำรณ์
ถำนกำรณ์
ละกำรพยำกรณ์
รคอย่
งต่งตอออเนื
เนืเนื่่ออ่องง งเพื
เพืเพื่่ออกำร
กำร
ขข้ข้อออมูมูมูลลลและด
ถานการณแแและกำรพยำกรณ์
ละการพยากรณโโโรคอย่
รคอยำำางต่
่อการ
เตื
อ
นภั
ย
ให้
ท
น
ั
เหตุ
ก
ำรณ์
อนภัยให
ยให้ททันันเหตุ
เหตุการณ
กำรณ์
เตืเตือนภั
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๒. สือ่ ความรูเกีย่ วกับโรคไขมาลาเรียทีท่ นั สมัย เชน แผนพับ โปสเตอร สําหรับแจกใหนกั เรียน กลุม เสี่ยง
และหนวยงานเครือขาย
๓. ควรมีมาตรการปองกันโรคติดตอนําโดยแมลง และกําหนดขอแนะนําสําหรับนักทองเที่ยว เชน
ปายเตือน หรือเอกสารขอแนะนําการปฏิบัติตัว การปองกันตัวจากจากการถูกริ้นฝอยทรายกัด รวมไปถึงความรู
เรื่องโรคลิชมาเนีย
ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ
๑. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรดานการจัดการขอมูลเพื่อจัดทําขาวกรองการเตือนภัยในทุกกลุมโรค เชน
การสงไปอบรม การสงไปศึกษาดูงาน
๒. เสนอแนะใหทุกจังหวัดมีการจัดตั้งทีมตระหนักรูสถานการณในระดับจังหวัด อําเภอและตําบล และ
ใหมีการบริหารจัดการขอมูลในระดับพื้นที่

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ

๑. ผูบริหารใหความสําคัญ
๒. ความรวมมือของเครือขายเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค ทั้งในและนอกหนวยงาน
๓. ผูร บั ผิดชอบงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค มีทกั ษะในการวิเคราะหสถานการณ การจัดการขอมูล ๕ มิติ
๔. มีการวางแผนการทํางานที่ดี สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงาน และมีประสบการณการดําเนินงาน
โครงการจากปที่ผานมา

ภาพกิจกรรม
สวนที่ ๔

ภาพการอบรมเทคนิคและการจัดทํารายงานพยากรณโรคโดยใชขอมูลจาก ๕ มิติ

ภาพการเฝาระวังความตานทานสารเคมีกําจัดแมลงของยุงพาหะนําโรค
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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ภาพกิจกรรม

สวนที่ ๔

ภาพการเฝาระวังยุงพาหะนําโรคไขมาลาเรีย

ภาพการเฝาระวังทางกีฏวิทยา (ริ้นฝอยทราย) พาหะนําโรคลิชมาเนียในพื้นที่เสี่ยง
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โครงการเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมือและสรางการมีสว นรวมของเครือขายในการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควมคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

สวนที่ ๔

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) ดานการยกระดับองคการ
สูความเปนเลิศ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี
ความเป น มื อ อาชี พ โดยพั ฒ นาส ว นราชการและหน ว ยงานของรั ฐ สู  อ งค ก ารแห ง ความเป น เลิ ศ (High
Performance Organization) ไดกําหนดกลยุทธ ๔ ประเด็นคือ ๑) พัฒนาหนวยงานของรัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง
๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ๓) เพิ่มผลิต
ภาพในการปฏิบัติราชการโดยการลดตนทุนและสงเสริมนวัตกรรม และ ๔) สรางความรับผิดชอบตอสังคม และ
อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ซึ่งกรมควบคุมโรคไดรับการถายทอดนโยบายดังกลาว และมีการกําหนดยุทธศาสตร
ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้
เพื่อใหกรมควบคุมโรคมีระบบบริหารจัดการองคกรผานเกณฑมาตรฐานสากล และมีบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะ
ตามที่กําหนด
จากแนวคิดการพัฒนาระบบควบคุมโรคใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของสังคม ยกระดับ
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในการป อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพ และยกระดั บ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร
ประชาชนสูความเปนเลิศ ตั้งแตระบบการเฝาระวัง ระบบปองกันควบคุม ระบบวินิจฉัยและรักษาโรค โดยมี
เปาหมายที่สําคัญเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี พนจากภัยที่คุกคามสุขภาพ และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน สอดคลอง
กับพันธกิจ ๕ I (Information, Innovation, Intervention, International Standard and Immediate) จึง
ตองมีการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานสากล ประกอบกับ
นโยบายของกรมควบคุ ม โรคประกาศเป น กรมคุ ณ ธรรม จะต อ งโปร ง ใสและมี ค วามคุ  ม ค า ในการดํ า เนิ น งาน
สอดคลองกับการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ที่จะตอง
เชื่อมโยงกับการดําเนินงาน การใชทรัพยากร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา พรอมทั้งกระตุนให
องคกรเกิดการพัฒนาตามเกณฑคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล สะทอนการดําเนินงานที่สอดคลองกับสถานการณ
และจุดเนน (Focus) ในการสรางหลักประกันคุณภาพของระบบควบคุมโรคไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนา
องคกรสูความเปนเลิศ เปนที่ยอมรับของสังคมและนานาประเทศ
โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ๑) เพื่อพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากล ๒) เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงและมีจิตใจใหบริการ ๓) เพื่อ
พัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๔) เพื่อใหเกิดเครือขายดานการ
จัดการเชิงระบบในการแกไขปญหาสุขภาพประชาชน ผานกลไกอําเภอควบคุมโรคและเขมแข็งภายใตระบบสุขภาพ
อําเภอ (DHS/DC) ในเขตสุขภาพที่ ๙

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ

๑. การพัฒนาองคการสูค วามเปนเลิศ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. การพัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
๔. การบริหารจัดการทรัพยากร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
๕. การพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยดานการตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยา
๖. การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็งแบบยั่งยืนของกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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๗.
งกันนควบคุ
ควบคุมมโรคและภั
โรคและภัยยสุสุขขภำพที
ภาพที่ม่ ุ่มง ุ  ง
7. การสนั
กำรสนับบสนุสนุนนการพั
กำรพัฒฒนานวั
นำนวัตตกรรมและรู
กรรมและรูปปแบบการป
แบบกำรป้อองกั
ประสิ
ประสิทธิทผธิลในพื
ผลในพื้นที้น่ตทีน่ตแบบ
้นแบบสําสนัำนักงานป
กงำนป้องกั
องกันควบคุ
นควบคุมโรคที
มโรคที่ ๙่ 9จังจัหวั
งหวัดนครราชสี
ดนครรำชสีมามำ
๘.
การประชุมมเชิเชิงปฏิ
งปฏิบบัตัติกิกำรรั
ารรับบกำรตรวจประเมิ
การตรวจประเมินนรำงวั
รางวัลลบริบริกกำรภำครั
ารภาครัฐแห่
ฐแหงชำติ
งชาติปีปพ.ศ.
พ.ศ.2559
๒๕๕๙
8. กำรประชุ

สรุสรุปปผลการดํ
เนินนงาน
งาน
ผลการดาาเนิ

ผลผลิ
การสนับบสนุ
สนุนน เสริ
เสริมมสร้สรำางศังศักกยภำพและควำมเข้
ยภาพและความเขมมแข็แข็งในกำรจั
งในการจัดกำรระบบเฝ้
ดการระบบเฝำระวั
าระวัง งป้อปงกัองกั
ผลผลิตตทีที่่ 2๒ กำรสนั
นน
ควบคุ
ควบคุมโรคและภั
มโรคและภัยสุยขสุภาพ
ขภำพ
กิจกรรมหลักกทีที่ ่ 2.2
๒.๒ เสริ
เสริมมสร้สรำางศังศักกยภำพ
ยภาพพัพัฒฒนำควำมร่
นาความรวมมื
วมมื
อและสร
างการมี
วมของเครื
ขายใน
อและสร้
ำงกำรมี
ส่วสนร่วนร
วมของเครื
อข่อำยใน
การเฝ
กำรเฝ้าระวั
ำระวัง งปอป้งกั
องกันนควบคุ
ควบคุมโรคและภั
มโรคและภัยสุยขสุภาพ
ขภำพ
สรุปผลการดํ
เนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม
ผลการดาาเนิ

สวนที่ ๔

รายละเอียดผลผลิต ตัวชี้วัด
หน่วยงำนมีคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมมำตรฐำนสำกล
ระดับควำมสำเร็จของหน่วยงำนในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐได้ตำมเกณฑ์ที่กรม
ควบคุมโรคกำหนด
มีบุคลำกร สคร.9 ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
ร้อยละของบุคลำกรของหน่วยงำนมีสมรรถนะหลักตำมเกณฑ์ทกี่ ำหนด
หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติรำชกำร และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี พ.ศ. 2559
มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของเครือข่ำย
ภำยใน สคร.9 นครรำชสีมำ
รำยงำนสรุปกำรอบรมวิธีกำรใช้งำนและกำรสอบเทียบบำรุงรักษำเครื่องมือ
ร้อยละของเครื่องมือหลักของห้องปฏิบัติกำรได้รบั กำรสอบเทียบ

เป้าหมาย / ผลงาน
1 / 1 หน่วยงำน
5/5
ขั้นตอน
245 / 973 รำย
80 / 73.03 ร้อยละ
1 / 1 หน่วยงำน
8 / 8 รำยกำร
1 / 1 ฉบับ
80 / 98 ร้อยละ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดาเนินงาน
ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ผลการใช้จ่าย
460,000
319,940

69.55

430,416.50

86.25

512,540

99.26

4,081,833.62

99.94

43,033

73.09

528,000

100

โครงกำรพัฒนำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ สำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2559
โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สำนักงำนป้องกันควบคุมโรค 499,046.50
ที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2559
โครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
516,350
งบประมำณ พ.ศ. 2559 สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร สำนักงำนป้องกันควบคุมโรค 4,084323.50
ที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ดำ้ นกำร
58,880
ตรวจหำเชื้อวัณโรคดื้อยำ
โครงกำรสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพนักจัดกำรสุขภำพระดับ
528,000
พื้นที่เพื่อขับเคลื่อนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนของ
กรมควบคุมโรค ปี2559 สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดนครรำชสีมำ (เงินโอน)
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ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ 2๒ ((กิจกรรมหลักที่ 2.2)
๒.๒)พบว่
พบวำ าสำมำรถ
สามารถ
ำเนินการได
นกำรได้ตามเป
ตำมเป้าหมายที
ำหมำยที่วางไว
่วำงไว้คิดคิเป
ดเป็นนรอร้ยละ
อยละ๙๕.๘๘
95.88
ดําดเนิ
ปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินงาน

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
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๒. มีคณะทํางาน และทีมพัฒนาผลงานคุณภาพที่เสียสละ ทุมเท รวมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกร และสนับสนุนขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของตาง ๆ เปนอยางดี รวมถึงมีเครือขายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๓. มีการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ระบบการบริหารแผนงานโครงการ (Estimates SM)
พรอมกําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรมที่ชัดเจน
๔. มีระบบการกํากับ ติดตามแผนงาน โครงการทุกเดือนอยางสมํา่ เสมอ เปนไปตามเปาหมายทีก่ าํ หนดไว
๕. เนนการทํางานเปนทีม และการมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกในกลุม
๖. ได รั บ ความร ว มมื อ ในการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพห อ งปฏิ บั ติ ก าร และสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ จาก
เครื อ ข า ยบริ ก ารในพื้ น ที่ ตลอดจนความร ว มมื อ ของบุ ค ลากรที่ เ ล็ ง เห็ น ประโยชน ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
หองปฏิบัติการทางการแพทยดานการตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยา

สวนที่ ๔

ภาพกิจกรรม

ภาพการเตรียม และรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
(Thailand Public Service Awards : TPSA)

ภาพการจัดการความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ภาพกิจกรรม

ภาพการถายทอดยุทธศาสตร ตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการสูกลุมงานและลงสูระดับบุคคล

ภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สวนที่ ๔

ภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal audit)
ในการบํารุงรักษา ใชงานเครื่องมือและการสอบเทียบเครื่องมือของหองปฏิบัติการ

รายงานประจําป ๒๕๕๙
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ชวงหลายปที่ผานมาปญหาทางดานสาธารณสุขมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งโรคติดเชื้ออุบัติใหม และภัย
สุขภาพที่เกิดจากโรคไมติดตอ อุบัติเหตุ อุบัติภัย สาธารณภัยตาง ๆ ที่เกิดผลกระทบ ตอภาวะสุขภาพของ
ประชาชน ซึง่ หลายเหตุการณทเี่ กิดขึน้ นับไดวา เปนภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข (Public Health emergency)
นับวันจะมีมากขึ้น ทั้งในดานความถี่ ขนาด และความรุนแรง รวมถึงขีดความสามารถในการแพรกระจายปญหา
ไปยั ง พื้ น ที่ อ่ื น ๆ ดั ง นั้ น ทุ ก พื้ น ที่ จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ที ม สํ า หรั บ รั บ ผิ ด ชอบในการเฝ า ระวั ง และภั ย สุ ข ภาพ และ
สามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นความสําคัญ และความ
จําเปนนี้ จึงมีนโยบายใหหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับมีทีมที่มีหนาที่เฝาระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และภัย
สุขภาพของหนวยงาน ทั้งในระดับสวนกลาง เขต จังหวัด และอําเภอ โดยใชชื่อทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(Surveillance Rapid Response Team : SRRT) พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทีมใหมีมาตรฐานเทา
เทียมกัน โดยการจัดใหมีการอบรม เจาหนาที่ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในทุกระดับ โดยสํานัก
ระบาดวิ ท ยา จั ด การอบรมให กั บ ที ม ส ว นกลาง ที ม ระดั บ เขต และที ม ระดั บ จั ง หวั ด ส ว นที ม ระดั บ อํ า เภอ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดอบรมเพื่อพัฒนาทีม SRRT ระดับอําเภอในพื้นที่
รับผิดชอบจํานวน ๘๘ ทีม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งทีมดังกลาว ไดมีการดําเนินงานในพื้นที่มาเปน
ระยะเวลาหนึ่ง ดําเนินงานควรมีมาตรฐาน เทาเทียมกันในแตละทีม และไดทําการประเมินมาตรฐานทีม SRRT
มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อจะไดมีขอมูลสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ
ของทีม SRRT ใหมาตรฐาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดปรับรูปแบบการประเมินโดยใหทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ระดั บ อํ า เภอทุ ก ที ม ทํ า การประเมิ น ตั ว เองตามเกณฑ ม าตรฐานที่ กํ า หนดก อ น แล ว จึ ง ให ก ลุ  ม ระบาดวิ ท ยา
สํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ ๙ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ประเมิ น เพื่ อ รั บ รองผลการประเมิ น ตั ว เอง และ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปจจุบัน ไดมีการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ระดับตําบลขึ้น เพื่อใหมี
การดําเนินงานเฝาระวังเหตุการณเพื่อตรวจจับการระบาดใหไดเร็วที่สุด โดยไดมีการพัฒนาดานความรู และ
แนวทางการดําเนินงาน
โดยมีวัตถุประสงคโครงการ ๑) เพื่อพัฒนาทีม SRRT ระดับอําเภอและตําบลใหสามารถปฏิบัติการเฝา
ระวังและสอบสวนควบคุมโรคไดมาตรฐาน ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ ๒๐๐๕ และ ๒) เพื่อใหหนวยงานระดับ
เขต และระดั บ จั ง หวั ด มี ศู น ย ฯ และระบบบริ ห ารจั ด การเตรี ย มความพร อ ม และการดํ า เนิ น การ ป อ งกั น
ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น อย า งรวดเร็ ว ตามความต อ งการของพื้ น ที่ และได
มาตรฐานสากล

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ

๑. การเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมือและการสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการเฝา
ระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและการเตรี ย มพร อ มตอบโต ภ าวะฉุ ก เฉิ น โรคและภั ย สุ ข ภาพ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. การเตรียมพรอมสนับสนุนยา/เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุวิทยาศาสตร สําหรับการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เครือขายบริการที่ ๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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สรุสรุปปผลการดํ
าเนินนงาน
งาน
ผลการดาเนิ

ผลผลิ
ยภาพและความเขมมแข็
แข็งงในกำรจั
ในการจัดดกำรระบบเฝ้
การระบบเฝำระวั
าระวั
ผลผลิตทีต่ที๒่ 2การสนั
กำรสนับบสนุ
สนุนน เสริ
เสริมมสร
สร้าำงศั
งศักกยภำพและควำมเข้
ง ป้ง อปงกัองกั
นน
ควบคุ
ควบคุมมโรคและภั
โรคและภัยสุยขสุภาพ
ขภำพ
กิจกิกรรมหลั
จกรรมหลักทีกที่ ๒.๔
่ 2.4พัพัฒฒนาระบบบริ
นำระบบบริหหารจั
ำรจัดการและเตรี
ดกำรและเตรียมพร
ยมพร้อมตอบโต
อมตอบโต้ภภาวะฉุ
ำวะฉุกเฉิ
กเฉินนทางสาธารณสุ
ทำงสำธำรณสุขข
สรุสรุปปผลการดํ
ผลการดาเนิ
าเนินนงานตามผลผลิ
งานตามผลผลิตตตัตัวชีวชี้วัด้วัดมาตรการ/กิ
มาตรการ/กิจกรรม
จกรรม

สวนที่ ๔
ภำพรวมกำรใช้
ภาพรวมการใชจจ่ำายงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิ
ยงบประมาณโครงการตามผลผลิตตทีที่ ่ 2๒ (กิ(กิจจกรรมหลั
กรรมหลักกทีที่ ่ 2.4)
๒.๔)พบว่
พบวำ าสำมำรถ
สามารถ
ำเนินนการได
กำรได้ตามเป
ตำมเป้าหมายที
ำหมำยที่วางไว
่วำงไว้คิคิดดเปเป็นนรอร้อยละ
ยละ๙๖.๔๐
96.40
ดําดเนิ
หาอุปปสรรคต
สรรคต่ออการด
ปปัญญหาอุ
การดําเนิ
าเนินงาน
นงาน

1.
วยงำนมี
ภำรกิ
จมำก
เวลำปฏิ
บัตบิงตั ำนไม่
ตรงตำมแผนที
่วำงไว้
ส่งสผลให้
๑. เครืเครือข่อำขยทั
ายทั้งในและนอกหน่
ง้ ในและนอกหน
วยงานมี
ภารกิ
จมากทำให้
ทําให
เวลาปฏิ
งิ านไม
ตรงตามแผนที
ว่ างไว
ง ผลให
กำรดาเนิ
ำเนินนลาล่ชำาช้ำ
การดํ
2.
ำเนิาเนิ
นกำรจั
ดซืด้อซืพบควำมล่
ำช้าำชในขั
้นตอนของกำรจั
ดซืด้อซืซึอ้ ่งซึอำจส่
งผลให้
กำรด
ำเนิาเนิ
นกำรจั
ดซืด้อซือ้ และ
๒. กำรด
การดํ
นการจั
อ้ พบความล
าในขั
น้ ตอนของการจั
ง่ อาจส
งผลให
การดํ
นการจั
และ
ผลกำรใช้
ง
บประมำณเพื
อ
่
กำรจั
ด
ซื
อ
้
เวชภั
ณ
ฑ์
ไ
ม่
ท
น
ั
ก
ำหนด
ผลการใชงบประมาณเพื่อการจัดซื้อเวชภัณฑไมทันกําหนด
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน

ควรสนั
ควรสนับบสนุ
สนุนนให้
ใหมมีกีกำรพั
ารพัฒ
ฒนำศั
นาศักกยภำพที
ยภาพทีมม SRRT
SRRT อย่
อยำางต่
งตออเนื
เนื่อ่องง
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ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ

๑. ผูบริหารของหนวยงานระดับจังหวัดและอําเภอใหความสําคัญในการพัฒนาทีม และความรวมมือ
ของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
๒. มีการวางแผนการดําเนินงานที่ดีตั้งแตตนปงบประมาณ ผูบริหารใหการสนับสนุน และมีการ
ดําเนินการรวมกันกับคณะกรรมการวัคซีนระดับเขต และไดรับความรวมมือการสนับสนุนจากกลุมงานภายใน
และหนวยงานเครือขายภายนอกเปนอยางดี

ภาพกิจกรรม

สวนที่ ๔

ภาพการประเมินมาตรฐาน SRRT เขตสุขภาพที่ ๙

ภาพการประชุมพิจารณาผลงานการสอบสวนโรคดีเดน เขตสุขภาพที่ ๙

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารยา เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุวิทยาศาสตร
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โครงการบูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

สวนที่ ๔

ปจจุบันสถานการณปญหาสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป โรคติดตอที่เคยเปนปญหาในอดีตก็ยังตองมีการเฝา
ระวังและพัฒนากลวิธีการดําเนินงานใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ดานที่เกิดขึ้น โรคไมติดตอเรื้อรัง
เริ่ ม เป น ภาระที่ ห นั ก มากขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ในขณะที่ โ รคติ ด ต อ อุ บั ติ ใ หม อุ บั ติ ซํ้ า ก็ นั บ ว า เป น ป ญ หาที่ ภ าคี
เครือขายทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคลากรสาธารณสุขจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูที่เทาทัน มีทักษะ
ที่ ถู ก ต อ ง และมี ก ารพั ฒ นากลไกความร ว มมื อ กลไกการบริ ห ารจั ด การให มี ค วามพร อ มรองรั บ ต อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา และภาคีเครือขายทุกระดับ ไดตระหนักถึง
ภาวะคุกคามจากโรคและภัยสุขภาพตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงนําแนวคิดการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการ ตามนโยบาย “อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนา “ระบบสุขภาพอําเภอ” มาเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาภาคีเครือขายในพื้นที่ โดยเนนการปรับกรอบ
แนวคิดตามคุณลักษณะทั้ง ๕ ดาน ของอําเภอเขมแข็ง ใหสอดคลองกับบริบทในพื้นที่ อันไดแก ตนทุนดานภาคี
เครือขาย สถานการณปญหาและความตระหนักรวม รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู จากนั้นติดสนับสนุนภาคีเครือขาย
ให ส ามารถนํ า แนวคิ ด ไปสู  ก ารปฏิ บั ติ สามารถคิ ด วิ เ คราะห ใ ห เ ห็ น ต น ทุ น ที่ ส ามารถนํ า มาต อ ยอด และเห็ น
ชองวางที่ตองไดรับการพัฒนาไดดวยทีมในพื้นที่เอง สงผลใหเกิดระบบและเกิดเครือขายความรวมมือในการเฝา
ระวังปองกันโรคและภัยสุขภาพ ที่เขมแข็งภายใตการการดําเนินงานแบบมีสวนรวมอยางแทจริงตั้งแตรวมคิด
รวมทํา รวมวางแผน รวมใชทรัพยากรในพื้นที่ โดยเปาหมายเดียวกัน คือ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพเครือขายบุคลากรสาธารณสุขจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ตอการเปนแกนนําดานสาธารณสุขที่จะขับเคลื่อนงานในพื้นที่ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น โดยเนนการพัฒนาดาน
วิชาการ พัฒนาทักษะดานการฝาระวังสอบสวนโรค รวมทั้งการประยุกตสูการปฏิบัติจริงในระดับอําเภอ อันจะ
นําไปสูการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นตอไป
โดยมีวัตถุประสงคโครงการ ๑) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในพื้นที่เครือขาย
บริการที่ ๙, ๒) เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาชวงระบาดของโรคไขเลือดออก ๓) เพื่อใหสถานบริการสาธารณสุข
สามารถดําเนินงานอาชีวอนามัยไดตามแนวทาง/มาตรฐานที่กําหนด ๔) เพื่อใหเกิดเครือขายดานการจัดการ
เชิงระบบในการแกไขปญหาสุขภาพประชาชน ผานกลไกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ภายใตระบบสุขภาพอําเภอ
(DHS/DC) ในเขตสุขภาพที่ ๙

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ

๑. การดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. การพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางการใหบริการอาชีวอนามัยสําหรับสถานบริการสุขภาพ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขในการตรวจประเมินสภาพแวดลอมหอง AIIR (Airborne
Infection Isolation Room)
๕. การเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรกร
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพการปองกันแกไขปญหาโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
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สวนที่ ๔

๗.
การขับเคลื
บเคลื่อนเครื
่อนเครือข่อำขยและสร้
ายและสรำงควำมร่
างความรวมมื
วมมือในกำรเฝ้
อในการเฝำระวั
าระวังป้งอปงกั
องกันควบคุ
นควบคุมโรคติ
มโรคติ
อทางอาหาร
7. กำรขั
ดต่ดอตทำงอำหำร
และนํ
และน้้าในโรงเรี
ำในโรงเรียนยนสําสนัำนักงานป
กงำนป้องกั
องกันนควบคุ
ควบคุมโรคที
มโรคที่ ๙่ 9จังจัหวั
งหวัดนครราชสี
ดนครรำชสีมามำปปีงบประมาณ
งบประมำณพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๘
2558
๘.
ศู
น
ย
เ
ด็
ก
เล็
ก
คุ
ณ
ภาพปลอดโรคและโรงเรี
ย
นอนุ
บ
าลปลอดโรค
สํ
า
นั
ก
งานป
อ
งกั
น
ควบคุ
มโรคที
งหวัดด
8. ศูนย์เด็กเล็กคุณภำพปลอดโรคและโรงเรียนอนุบำลปลอดโรค สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที
่ 9 ่ ๙จังจัหวั
นครราชสี
พ.ศ.2559
๒๕๕๙
นครรำชสีมมาำปปีงงบประมาณ
บประมำณ พ.ศ.
๙.
ฒนาเครื
ายในพื
ทีเ่ ขตบริ
การสาธารณสุ
ป่ ลอดโรคพิ
บาภายใน
ป พ.ศ.
๒๕๖๓
9. พัฒพันำเครื
อข่อำขยในพื
้นทีน้ ่เขตบริ
กำรสำธำรณสุ
ขที่ข9ที่ให้๙ เให
ป็นเปพืน้นพืทีน้ ่ปทีลอดโรคพิ
ษสุษนสุัขนบ้ขั ำภำยใน
ปี พ.ศ.
2563
๑๐.
การพัฒฒนำศั
นาศักกยภำพเครื
ยภาพเครืออข่ขำายแบบบู
ยแบบบูรรณำกำรเพื
ณาการเพื่อ่อสนัสนับบสนุสนุนนยุยุททธศำสตร์
ธศาสตรกำจั
กําดจัโรคหนอนพยำธิ
ดโรคหนอนพยาธิที่เทป็ี่เนปน
10. กำรพั
ปปัญญหาของพื
หำของพื้น้นทีที่ ่
๑๑.
การพัฒนำภำคี
นาภาคีเเครื
ครืออข่ขำายด้
ยดำานกำรจั
นการจัดดกำรเชิ
การเชิงงระบบในกำรแก้
ระบบในการแกไขปั
ไขปญญหำสุ
หาสุขขภำพประชำชน
ภาพประชาชนผ่ำผนกลไก
านกลไก
11. กำรพั
อําอเภอควบคุ
ภาพอํำเภอ
าเภอ (DHS/DC)
(DHS/DC)ในพื
ในพื้นน้ ทีที่เขตสุ
เ่ ขตสุขภำพที
ขภาพที่ 9่ ๙ปีปงบประมำณ
งบประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2559
๒๕๕๙
ำเภอควบคุมมโรคเข
โรคเข้มมแข็
แข็งงภายใต
ภำยใต้ระบบสุขภำพอ
๑๒.
งกันนควบคุ
ควบคุมมวัวัณณโรคในเขตสุ
โรคในเขตสุขขภำพที
ภาพที่ 9่ ๙สสํำนัานักกงำนป้
งานปองกั
องกันน
12. การพั
กำรพัฒฒนาศั
นำศักกยภาพระบบเฝ
ยภำพระบบเฝ้ำาระวังป้ปอองกั
ควบคุ
ควบคุมโรคที
มโรคที่ ๙่ 9จังจัหวั
งหวัดนครราชสี
ดนครรำชสีมามำปปีงบประมาณ
งบประมำณพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
2559
๑๓.
การเฝำาระวัง ป้ปองกัน ควบคุมโรคเรื้อนพื้นที่เขตสุขภำพที
ภาพที่ 9๙ ปีปงบประมำณ
บประมาณ พ.ศ. 2559
๒๕๕๙
13. กำรเฝ้
๑๔.
การพัฒนำและบั
นาและบังงคัคับบใช้ใชกกฎหมำยควบคุ
ฎหมายควบคุมมผลิผลิตตภัภัณณฑ์ฑยยำสูาสูบบในพื
ในพื้น้นทีที่ของส
่ของสํำนัากนังำนป้
กงานปองกั
องกันควบคุ
นควบคุมโรค
มโรค
14. กำรพั
งหวัดนครราชสี
ดนครรำชสีมามำ
ทีที่ ๙่ 9จังจัหวั
15. กำรพั
๑๕.
การพัฒนำควำมร่
นาความรววมมื
มมืออของเครื
ของเครืออข่ขำายในกำรติ
ยในการติดดตำมประเมิ
ตามประเมินนกำรด
การดํำเนิ
าเนินนงำนป้
งานปองกั
องกันอุนบอุัตบิเัตหตุ
ิเหตุจรำจร
จราจร
ระดับบเขตสุ
เขตสุขภาพที
ขภำพที่ ๙่ 9(RTI
(RTIteam)
team)
ระดั
16. การสนั
กำรสนับสนุนกำรด
๑๖.
การดํำเนิ
าเนินงำนป้
งานปอองกั
งกันนควบคุ
ควบคุมมโรคและแก้
โรคและแกไไขปั
ขปญญหำโรคพยำธิ
หาโรคพยาธิใบไม้
ใบไมตตับับและมะเร็
และมะเร็งท่งอทอ
กงำนป้องกั
องกันนควบคุ
ควบคุมมโรคที
โรคที่ ๙่ 9จังจัหวั
งหวัดนครราชสี
ดนครรำชสีมมา ำปปีงบประมาณ
งบประมำณพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
2559
นํน้้าดีำดีสําสนัำนักงานป
17. การพั
กำรพั
ฒ นำควำมร่ว มมื
วมมือ ในการดํ
อในกำรดาำเนิ
งำนแก้ไ ขป
ขปัญหำสุ
๑๗.
ฒ นาความร
เนิ นนงานแก
หาสุขภำพประชำชนในพื
ภาพประชาชนในพื้น้ นทีที่เขตเมื
่ เ ขตเมืองอ ง
กรณีศศึกึกษาโรคเบาหวาน
ษำโรคเบำหวำน ความดั
ควำมดันนในพื
ในพื้น้นทีที่ ่เขตเมืองนครราชสี
งนครรำชสีมำา ผ่ผำานกลไกอ
กรณี
นกลไกอํำเภอควบคุ
าเภอควบคุมมโรคเข้
โรคเขมมแข็แข็งภำยใต้
งภายใต
ระบบสุขภาพอํ
ขภำพอาเภอ
ำเภอ(DHS/DC)
(DHS/DC)เขตสุ
เขตสุขภาพที
ขภำพที่ ๙่ 9ปปีงบประมาณ
งบประมำณพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
2559
ระบบสุ
ผลการดาเนิ
สรุสรุปปผลการดํ
าเนินนงาน
งาน

ผลผลิตที่ 2๒ กำรสนั
การสนับบสนุ
สนุนนเสริ
เสริมมสร้สรำงศั
างศักกยภำพและควำมเข้
ยภาพและความเขมมแข็แข็งในกำรจั
งในการจัดกำรระบบเฝ้
ดการระบบเฝำระวั
าระวั
ง งป้อปงกัองกั
นน
ควบคุ
ควบคุมโรคและภั
มโรคและภัยสุยขสุภาพ
ขภำพ
กิจกรรมหลักที่ ๒.๕
2.5 บูรณาการพั
ณำกำรพัฒนาด
นำด้าำนสุขภาพ
ภำพ
สรุปผลการดํ
ผลการดาาเนิ
เนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม
รายละเอียดผลผลิต ตัวชี้วัด
มีจำนวนเครือข่ำยเป้ำหมำยทีไ่ ด้รับกำรสนับสนุน ติดตำมและประเมินงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
มีหน่วยงำนได้รับกำรถ่ำยทอด ติดตำมสนับสนุน อำเภอเสี่ยงดำเนินงำนตำมกระบวนกำร
จัดกำรพำหะนำโรคแบบผสมผสำน (IVM)
มีหน่วยบริกำรสุขภำพได้รับกำรประเมินตำมแนวทำง/มำตรฐำนงำนอำชีวอนำมัย จำกผู้
ประเมินภำยนอก
ร้อยละของหน่วยบริกำรสุขภำพที่ได้รับกำรประเมินตำมแนวทำง/มำตรฐำนอำชีวอนำมัย
มีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมีทักษะในกำรตรวจสภำพแวดล้อมห้อง AIIR ด้วยเครื่องมือด้ำน
อำชีวสุขศำสตร์
หน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิมีกำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร
รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนมำตรกำรสำคัญด้ำนโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์ระดับอำเภอ
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เป้าหมาย / ผลงาน
4/4
หน่วยงำน
22 / 22
หน่วยงำน
6 / 11
หน่วยงำน
80 / 100 ร้อยละ
144 / 236 คน
286 / 442 หน่วยงำน
1 / 1 ฉบับ

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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ภาพกิจกรรม
ภาพกิ
กรรม

สวนที่ ๔

ภำพกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ภาพการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

ภำพกำรถ่ำยทอด ติดตำมสนับสนุนดำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรพำหะนำโรคแบบผสมผสำน (IVM)

ภาพการถายทอด ติดตามสนับสนุนดําเนินงานตามกระบวนการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)
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ภาพการพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางการใหบริการอาชีวอนามัยสําหรับสถานบริการสุขภาพ

สวนที่ ๔

ภาพการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขในการตรวจประเมินสภาพแวดลอม
หอง AIIR (Airborne Infection Isolation Room)

ภาพการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรกร

ภาพการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
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ภาพการพัฒนาเครือขายในพื้นที่ใหเปนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา

ภาพการพัฒนาศักยภาพเครือขายแบบบูรณาการ
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรกําจัดโรคหนอนพยาธิที่เปนปญหาของพื้นที่
สวนที่ ๔

ภาพการพัฒนาภาคีเครือขายดานการจัดการเชิงระบบในการแกไขปญหาสุขภาพประชาชน
ผานกลไกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งภายใตระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC)

ภาพการพัฒนาศักยภาพระบบเฝาระวังปองกันควบคุมวัณโรคในเขตสุขภาพที่ ๙
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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สวนที่ ๔

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) ในการพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของหนวยงานเพื่อรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital Economy) และแผนยุทธศาสตรสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข ด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรค ในการปฏิ รู ป กระทรวงสาธารณสุ ข มี ก ารกํ า หนด
บทบาทกรมควบคุมโรคที่ชัดเจน คือ National Health Authority (NHA) and Regulator ดานการพัฒนา
ขอมูลขาวสารใหเปนระบบเดียวมีคุณภาพใชงานได รวมทั้งแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลกลางเพื่อการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ดังนั้น สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จึงตองมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของหน ว ยงานมี คุ ณ ภาพ ได ม าตรฐาน ดํ า เนิ น งานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) งบประมาณที่ใช ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีกิจกรรม
การดํ า เนิ น งาน ๓ กิ จ กรรม ผลการดํ า เนิ น โครงการพบว า สํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ ๙ จั ง หวั ด
นครราชสีมา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๑ ระบบ คือ ระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) บรรลุเปาหมายตัวชี้วัด
ความสําเร็จโครงการ คือ ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน (ตัวชี้วัดคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ) ๕ ขั้นตอน และจากการประเมินผลโครงการ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใชแบบสํารวจการ
พัฒนาองคการ พบวา บุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร.๙ นครราชสีมา รอยละ ๙๓.๔๙ มีความพึงพอใจตอการเขาถึงหรือเขามาใชขอมูลขาวสารทาง
เว็บไซตสคร.๙ นครราชสีมา รอยละ ๙๔.๗๐ ขอมูลสารสนเทศมีมาตรฐาน (ความครอบคลุม ถูกตอง ทันสมัย
และสามารถนําไปใชประโยชนได) รอยละ ๙๔.๖๒ ซึ่งควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องในปตอไป เนื่องจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง และ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่
๖ บริหารจัดการองคกรแนวใหม สอดคลองกับจุดเนนและมาตรการของกรมควบคุมโรค

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดําเนินงาน

ผลผลิตที่ ๒ การสนับสนุน เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๒.๖ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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ภำพรวมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิตตทีที่ ๒่ 2(กิ(กิจจกรรมหลั
กรรมหลักกทีที่ ่ 2.6)
ภาพรวมการใช
จ  า ยงบประมาณโครงการตามผลผลิ
๒.๖) ผลกำรใช้
ผลการใชจ่จำย า ย
งบประมำณพบว
พบว่า ำสามารถใช
สำมำรถใช้จจา่ำยงบประมาณได
ยงบประมำณได้ตตามแผนที
ำมแผนที่ก่กำหนดไว้
งบประมาณ
ําหนดไว โดยมี
โดยมีกกำรปรั
ารปรับบแผนกำรด
แผนการดํำเนิ
าเนินนงำนและ
งานและ
รำยละเอี ย ดงบประมำณค่ำใช้ จ่ ำยในโครงกำร ฯ ตำมควำมจำเป็ น เร่ งด่ว นในกำรดำเนิ น กำร และเพื่อให้
รายละเอี ย ดงบประมาณค า ใช จ  า ยในโครงการ ฯ ตามความจํ า เป น เร ง ด ว นในการดํ า เนิ น การ และเพื่ อ ให
สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมสำเร็จของกำรนำ
สอดคลองกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการนํา
ข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน
ปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
1. การพั
กำรพัฒ
๑.
ฒนำระบบฐำนข้
นาระบบฐานขออมูมูลลศูศูนนย์ยปปฏิฏิบบัตัติกิกำรตอบโต้
ารตอบโตภภำวะฉุ
าวะฉุกกเฉิเฉินนทำงสำธำรณสุ
ทางสาธารณสุขข (Emergency
(Emergency
Operation
Center
:
EOC)
ยั
ง
อยู
่
ใ
นระยะเริ
่
ม
ต้
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ของกำรพั
ฒ
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อ
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ล
จึ
ง
ต้
อ
งมี
ก
ำรวำงแผนกำร
Operation Center : EOC) ยังอยูในระยะเริ่มตนของการพัฒนาระบบฐานขอมูล จึงตองมีการวางแผนการ
นำอย่างต
ำงต่อเนื
อเนื่องในระยะยาว
่องในระยะยำว
พัพัฒฒนาอย
2. กำรพั
สำรสนเทศ
๒.
การพัฒฒนำโครงสร้
นาโครงสรำงพื
างพื้น้ฐำนระบบเทคโนโลยี
นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Infrastructure)
(Infrastructure)ต้ตอองใช้
งใชงบประมำณ
งบประมาณ
ค่
อ
นข้
ำ
งสู
ง
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ง
ต้
อ
งมี
ก
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ำ
งพื
น
้
ฐำนระบบเทคโนโลยี
ส
ำรสนเทศในระยะยำว
คอนขางสูง จึงตองมีการวางแผนงบลงทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะยาว
เสนอแนะต่ออการด
ขข้ออเสนอแนะต
การดําเนิ
าเนินนงาน
งาน
๑.
ารเตรียมพร้
มพรออมและตอบโต้
มและตอบโตภภำวะฉุ
าวะฉุกกเฉิเฉินนทำงด้
ทางดำนกำรแพทย์
า นการแพทยและ
แ ละ
1. คณะกรรมการศู
คณะกรรมกำรศูนนยย์ป ฏิบัติกำรเตรี
สาธารณสุ
งานพัฒฒนาระบบข
สคร.๙ นครรำชสี
นครราชสีมมำาควรมี
ควรมีกกำรพั
ารพัฒฒนำระบบ
นาระบบ
สำธำรณสุขข(EOC)
(EOC) และคณะทํ
และคณะทาำงำนพั
นำระบบข้ออมูมูลลขข่าำวสาร
วสำร สคร.9
ฐำนข้อมูอลมูลEOC
EOCนํานขำข้อมูอลมูเข
ลเข้า ำติดติตาม
ดตำมและส
และส่งเสริ
งเสริมการใช
มกำรใช้ปประโยชน
ระโยชน์จากระบบฐานข
จำกระบบฐำนข้ออมูมูลลอยอย่างต
ำงต่ออเนืเนื่อ่อง ง
ฐานข
2. ควรจัดทํทาำโครงกำรและแผนงบลงทุ
๒.
โครงการและแผนงบลงทุนน เพืเพื่อ่อวำงแผนพั
วางแผนพัฒฒนำโครงสร้
นาโครงสรำงพื
างพื้น้นฐำนระบบเทคโนโลยี
ฐานระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในระยะยำว
สารสนเทศในระยะยาว
/เงื่อ่อนไขแห
นไขแห่งงความส
ปปัจจจัจัยย/เงื
ความสําเร็าเร็จ จ
๑.
หารของกรมควบคุ
มโรคและ
และสคร.9
สคร.๙นครรำชสี
นครราชสี
นโยบายด
านเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สารสนเทศและ
และ
1. ผู้บผูริบหริำรของกรมควบคุ
มโรค
มำมามีนมีโยบำยด้
ำนเทคโนโลยี
แผนแม
สารที่ช่ชัดัดเจน
เจน ขัขับบเคลื
เคลื่อ่อนด้นดวยผู
วยผู้บริบหริำรกรมควบคุ
หารกรมควบคุ
มโรคและและ
สคร.
แผนแม่บบทเทคโนโลยี
ทเทคโนโลยีสสารสนเทศและการสื
ำรสนเทศและกำรสื่อ่อสำรที
มโรค
สคร.9

91
29/5/2560 15:56:44

๙ นครราชสีมา มีการสื่อสารใหบุคลากรทราบหลายชองทางอยางตอเนื่อง (การประชุม, Website, Facebook,
Line, E-Mail) มีการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม และกํากับติดตามในการประชุมผูบริหารทุกเดือน
๒. มีคณะทํางานพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร สคร.๙ นครราชสีมา จากทุกกลุมงาน มีบุคลากรที่
รับผิดชอบงานดานระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ มีเครือขายบุคลากรดาน IT กรมควบคุมโรค,
คณะกรรมการบริหารพัฒนายุทธศาสตรและระบบสารสนเทศ (Chief Information Ofﬁcer : CIO) เขตสุขภาพที่ ๙
และศูนยวิชาการ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง

ภาพกิจกรรม

สวนที่ ๔

ภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล สคร.๙ นครราชสีมา

ภาพการพัฒนาระบบฐานขอมูล EOC และการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙

ภาพการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการพัฒนาบุคลากรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทํา โครงการถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพของ สคร.๙ นครราชสีมา ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายรับทราบ มีความรูเรื่องโรคและภัย
สุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด โดยเนนการรับรู และความเขาใจที่ถูกตอง
ประชาชนใหเกิดความตระหนัก และสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมในการปองกัน
ควบคุ มโรค ตลอดจนการเตรียมความพร อ มด า นการสื่ อ สารในภาวะฉุ ก เฉิ นทางสาธารณสุ ข โดยมี แผนการ
สื่อสาร เตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารและการตอบคําถามการใหขอมูลกับสาธารณะ มีการรวบรวม
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกิดภาวะฉุกเฉินและเผยแพรประชาสัมพันธเตือนภัยคุกคามและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ไดถูกตอง ครบถวนและทันเวลา
กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ดําเนินการ ๑) เฝาระวังและตอบโตขอมูลขาวสาร
เรื่ อ งโรคและภั ย สุ ข ภาพและพฤติ ก รรมที่ ไ ม พึ ง ประสงค โดยได มี ก ารรวบรวม ทบทวนและวิ เ คราะห ข  อ มู ล
ขาวสารจากสื่อตาง ๆ เตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารและการตอบคําถาม การใหขอมูลกับสาธารณะ
สรุปวิเคราะหขาวประจําวัน เผยแพรใหแกเครือขายประชาสัมพันธ จัดทําบทสัมภาษณผูบริหาร รวมทั้งแนวทาง
การปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ตองเพือ่ เปนขอมูลแกผบู ริหารและจัดทําสือ่ Infographic เผยแพรผา นทาง Social Media ตาง ๆ
๒) สื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงคที่สําคัญของ กรมควบคุมโรค โดยการจัดทํา
ข า วแจกประชาสัมพันธทุก เดือน ใหแ ก ส ถานี วิท ยุ ชุ ม ชน องค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บล ประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงเรียนประถมศึกษา จัดทําสปอตวิทยุ เชาเวลาเผยแพรและประชาสัมพันธผาน
สื่อวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ชื่อรายการวา “กาวทันโรคกับ สคร.๙ ออกอากาศทุก
วันศุกร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ระบบความถี่ FM ๑๐๕.๒๕ เมกกะเฮิตซ รวมถึงสื่อหนังสือพิมพ และการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ได แ ก การจั ด ทํ า Infographic การจั ด ทํ า สารคดี ห น า กากป อ งกั น โรคและการ
ดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙, ๓) พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑ
โดยการรณรงคการสวมหนากากปองกันโรคบนรถโดยสารปรับอากาศสายจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดประชุม
ชี้แจงโครงการใหกับผูประกอบการทราบ ผลิตสื่อ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน พบวา กลุมเปาหมายมี
ความรูเรื่องโรคระบบทางเดินหายใจ เฉลี่ยภาพรวม รอยละ ๙๒.๘๐ (เปาหมายรอยละ ๘๖) มีความพึงพอใจใน
การสื่ อ สารความเสี่ ย งเฉลี่ ย ร อ ยละ ๙๐.๘๐ (เป า หมายร อ ยละ ๘๘) มี พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคทางเดิ น
หายใจโดยการสวมหน า กากป อ งกั น โรค ร อ ยละ ๙๖ ซึ่ ง ถื อ ว า อยู  ใ นระดั บ ดี ม าก และผ า นเกณฑ ที่ กํ า หนด
(เปาหมายรอยละ ๗๘) คืนขอมูลใหแกผูประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของ และมอบประกาศเกียรติคุณใหกับ
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯ ๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือขายสื่อสารสาธารณะ ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ ๙ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ ๕) ดําเนินการสํารวจการรับทราบ
ขอมูลขาวสาร ความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและภาพลักษณองคกรในสายตาประชาชน พบวา
ภาพรวมพึ ง พอใจต อ ภาพลั ก ษณ ข องกรมควบคุ ม โรคในสายตาประชาชนทั่ ว ไป/ เครื อ ข า ยประชาสั ม พั น ธ /
บุ ค ลากรภายในกรมควบคุ ม โรค และเครื อ ข า ยที่ ทํ า งานร ว มกั น ร อ ยละ ๙๔.๖๐ ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ ที่ กํ า หนด
(เปาหมายรอยละ ๗๕)
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มาตรการ/กิจกรรมส
นการ
มาตรการ/กิ
กรรมสําคัาคัญญที่ดทีาเนิ
่ดําเนิ
นการ

การถำายทอดควำมรู
ยทอดความรู้ใในกำรดู
นการดูแแลสุ
ลสุขขภำพ
ภาพ เฝ้เฝำาระวั
ระวังงป้ปอองกังกันนควบคุ
ควบคุมโรค
มโรคภัยภัสุยขสุภำพ
ขภาพและกำรปรั
และการปรั
บเปลี
กำรถ่
บเปลี
่ยน่ยน
พฤติ
พฤติกรรมที
กรรมที่ม่มีคีคุณุณภาพของ
ภำพของสคร.๙
สคร.9นครราชสี
นครรำชสีมมา ำ

สรุสรุปปผลการดํ
าเนินนงาน
งาน
ผลการดาเนิ

สวนที่ ๔

ผลผลิตตทีที่่ 3๓ กำรเฝ้
การเฝำาระวั
ระวังง ป้ปอองกั
งกันน ควบคุ
ควบคุมมโรคที
โรคที่เ่เป็ปนนปัปญญหำส
หาสํำคั
าคัญญ
ผลผลิ
กรรมหลักกทีที่ ่ 3.2
๓.๒ ถ่ถำายทอดควำมรู
ยทอดความรู้ใในกำรดู
นการดูแแลสุ
ลสุขขภำพ
ภาพเฝ้เฝำระวั
าระวัง งป้ปองกั
องกันนควบคุ
ควบคุมโรค
มโรคภัยภัสุยขสุภำพและ
ขภาพและ
กิกิจจกรรมหลั
การปรั
กำรปรับบเปลี
เปลี่ยนพฤติ
่ยนพฤติกรรมที
กรรมที่ม่มีคีคุณุณภาพ
ภำพ
สรุปผลการด
ผลการดําเนิ
าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม

ภำพรวมกำรใช้
ภาพรวมการใชจ่ำายงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิ
ยงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ 3๓ (กิ(กิจจกรรมหลั
กรรมหลักกทีที่ ่ 3.2)
๓.๒)พบว่
พบวำ าสำมำรถ
สามารถ
ำเนินนการได
กำรได้ตามเป
ตำมเป้าหมายที
ำหมำยที่วางไว
่วำงไว้คิคิดดเปเป็นนรอร้อยละ
ยละ๙๗.๗๒
97.72
ดําดเนิ
หาอุปปสรรคต
สรรคต่ออการด
ปปัญญหาอุ
การดําเนิ
าเนินงาน
นงาน
สารความเสี่ย่ยงและพั
งและพัฒฒนำพฤติ
นาพฤติกกรรมสุ
รรมสุขขภำพ
ภาพได้ไดดดำเนิ
ําเนินนกำรตอบโต้
การตอบโตขข้ออมูมูลลข่ขำวสำร
าวสารเฝ้เฝำระวั
าระวัง งและ
และ
กลุ่ม สื่อสำรควำมเสี
สำรควำมเสี่ย่ยงผงผ่าำนทุ
นทุกกชช่อองทาง
งทำง แต
แต่ผลประเมินยังพบว่
สื่อสื่อสารความเสี
พบวำา พฤติ
พฤติกกรรมกำรป้
รรมการปอองกังกันนตนเองของประชำชนจำกโรค
ตนเองของประชาชนจากโรค
และภัยยสุสุขขภาพ
ภำพในใน ๑1 ปปีทที่ผี่ผา่ำนมาอยู
นมำอยูใ่นระดั
ในระดับบดีดี รร้ออยละ
ยละ ๕๗.๗๐
57.70 เท่
และภั
เทำานันั้น้น ซึซึ่ง่งต่ตํำกว่
่ากวำาเกณฑ์
เกณฑทที่กี่กำหนด
ําหนด(เป้(เปำหมำย
าหมาย
ยละ๘๐)
80)เนืเนื่อ่องมาจากประชาชนคิ
งมำจำกประชำชนคิดดวว่าำการป
กำรป้องกันควบคุมโรคเป็
ขข
รอร้อยละ
โรคเปนนบทบำทหน้
บทบาทหนำาทีที่ข่ของเจ้
องเจำหน้
าหนำทีา่สทีำธำรณสุ
่สาธารณสุ
ประกอบกับบในสภาวะเศรษฐกิ
ในสภำวะเศรษฐกิจจในป
ในปัจจจุจุบบันันประชำชนเป็
มีเมวลำ
เทเท่านัำนั้น้นประกอบกั
ประชาชนเปนนห่หววงเรื
งเรื่อ่องกำรด
งการดํำรงชี
ารงชีววิติตมำกกว่
มากกวำ าและไม่
และไม
ีเวลา
ดู
แ
ลสุ
ข
ภำพตนเองเท่
ำ
ที
ค
่
วร
ดูแลสุขภาพตนเองเทาที่ควร
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน

ในปี
ในปตต่ออไปควรเพิ
ไปควรเพิ่ม่มควำมถี
ความถี่แ่และเพิ
ละเพิ่ม่มช่ชอองทำงในกำรสื
งทางในการสื่อ่อสำรประชำสั
สารประชาสัมมพัพันนธ์เธรืเ่อรื่งโรคและภั
องโรคและภัยสุยขสุภำพให้
ขภาพให
ครอบคลุมม และเพิ
และเพิ่ ม่มชช่อองทางให
งทำงให้มมำกยิ
ำถึางถึข้งอขมูอลมูข่ลำขวสำรผ่
ำนสืา่อนสืSocial
ครอบคลุ
ากยิ่ง่ งขึขึ้น้ น โดยเน้
โดยเนนนกำรเข้
การเข
า วสารผ
่ อ SocialMedia
Mediaและ
และ
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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Internet เนื่องจากมีความรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ นอกจากนั้นกลุมเปาหมายบางสวนที่ไมเขาถึงขอมูลทาง
Social Media ก็ควรมีการดําเนินงานเผยแพรขอมูลผานทางชองทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมตอไป

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ

๑. เครือขายสื่อสารสาธารณะในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร ใหความรวมมือในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
๒. มีการบูรณาการในการขับเคลื่อนงานรวมกันทั้งเครือขายที่เปนหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
๓. มีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องโรค และภัยสุขภาพหลายชองทาง

ภาพกิจกรรม

สวนที่ ๔

รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016
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สวนที่ ๔

โครงการพั
องทางเข
าออกระหว
างประเทศและจั
งหวัดชายแดน
โครงการพัฒ
ฒนาสมรรถนะช
นาสมรรถนะช่องทางเข้
าออกระหว่
างประเทศและจั
งหวัดชายแดน
สํสานัานักกงานป
ควบคุมมโรคที
โรคที
ดนครราชสี
งานป้องกันนควบคุ
่ 9่ ๙จังจัหวังหวั
ดนครราชสี
มา มา
ปปัจจุบันประเทศไทยต้
ประเทศไทยตอองเผชิ
งเผชิญญกักับบวิวิกกฤตกำรณ์
ฤตการณจจำกภำวะฉุ
ากภาวะฉุกกเฉิเฉินนทำงสำธำรณสุ
ทางสาธารณสุขขซึ่งซึมี่งทมีั้งทโรคและภั
ั้งโรคและภั
ยย
สุขสุภาพที
ของประชาชน ควำมมั
ความมั่น่นคงของชำติ
คงของชาติสัสังคม
งคมและเศรษฐกิ
และเศรษฐกิ
ขภำพที่ห่หลากหลาย
ลำกหลำย สส่งงผลกระทบต
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามั
ภำพอนำมัยของประชำชน
จจ
ของประเทศเป็นนอย
อย่าำงมาก
งมำก ทัทั้ ง้งโรคติ
โรคติดดตต่ออ หรื อ โรคอุบัติใหม่
ของประเทศเป
หม ประกอบกั
ประกอบกับบคณะรั
คณะรัฐฐมนตรี
มนตรีได้ไ ดมมี ี มติติเมืเ มื่อ่ อวันวั นทีที่ 5่ ๕
ำยน๒๕๕๐
2550 เห็เห็นนชอบให
ชอบให้ปประกาศใช
ระกำศใช้กฎอนามั
ฎอนำมัยระหว่
มิถมิุนถุนายน
ระหวำางประเทศ
งประเทศ พ.ศ.
พ.ศ.2548
๒๕๔๘(International
(InternationalHealth
Health
Regulations๒๐๐๕
2005 :: IHR ๒๐๐๕)
2005) ในประเทศไทยตั
Regulations
ในประเทศไทยตั้ง้งแต่
แตววันันทีที่ ่ 15
๑๕มิมิถถุนุนำยน
ายน2550
๒๕๕๐เป็เปนนต้ตนนมำมาซึ่งซึกฎอนำมั
่งกฎอนามัย ย
ระหว่างประเทศนี
ำงประเทศนี้เป้เป็นนขข้ออตกลงระหว
ตกลงระหว่าำงประเทศสมาชิ
งประเทศสมำชิกขององค์
ระหว
ขององคกกำรอนำมั
ารอนามัยยโลกที
โลกที่จ่จะต้
ะตอองพังพัฒฒนำนาสร้สรำงควำม
างความ
มแข็ง งและรั
และรักกษาระดั
ษำระดับบความสามารถในการตรวจจั
ควำมสำมำรถในกำรตรวจจับบ ประเมิ
เขเข้มแข็
ประเมินนสถำนกำรณ์
สถานการณและรำยงำนกำรเกิ
และรายงานการเกิดเหตุ
ดเหตุหรืหอรืภำวะ
อภาวะ
กเฉินดนาด้นสาธารณสุ
ำนสำธำรณสุขระหว
ขระหว่างประเทศ
ำงประเทศ(Public
(PublicHealth
Health Emergencies
Emergencies of international
ฉุกฉุเฉิ
international Concern
Concern: :PHEIC)
PHEIC)
โดยมีเงืเ่องืนไขว
่อนไขว่าทุำทุกกประเทศจะต
ประเทศจะต้อองพังพัฒฒนาศั
นำศักกยภาพในด
ยภำพในด้าำนต
นต่าำงงๆให้
ยฯยฯ
โดยมี
ๆ ใหได้ไตดำมมำตรฐำนที
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
่กําหนดไวในกฎอนำมั
ในกฎอนามั
ภำยใน๕5ปปีนนับับแตแต่กกฎอนามั
ฎอนำมัยยฯฯฉบั
ภายใน
ฉบับนี้ได้ดประกำศใช้
ระกาศใช ซึซึ่ง่งก็ก็คคือือถึถึงง ปีปพ.ศ.
พ.ศ.2555
๒๕๕๕โดยให้
โดยใหสำมำรถขอขยำยเวลำได้
สามารถขอขยายเวลาได
ประเทศไทยและทุกกประเทศในภู
อี กอีก๒2ปปี ซึซึ่ ง่งประเทศไทยและทุ
ประเทศในภูมมิภิ ภำคเอเชี
าคเอเชียยตะวั
ตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงใต้
งใตได้ไ ดททำเรื
ํ า เรื่อ่ องขอขยำยเวลำไปยั
งขอขยายเวลาไปยัง ง
องค์การอนามั
กำรอนำมัยโลกจนถึ
ยโลกจนถึง งปปีพ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๗
2557 โดยในระหว
โดยในระหว่าำงนี
งนี้ต้ตอ้องมี
งมีกการพั
ำรพัฒฒนาสมรรถนะด
นำสมรรถนะด้าำนต
นต่าำงงๆโดยเฉพำะด้
องค
ๆ โดยเฉพาะดำนาน
กำรเฝ้าระวั
ำระวังงสอบสวนและควบคุ
สอบสวนและควบคุมมโรคทั
โรคทั้้งงในประเทศและที
การเฝ
ในประเทศและที่ช่ช่อองทำงเข้
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เป้าหมาย / ผลงาน
2 / 2 จังหวัด
(จ.บุรีรัมย์,จ.สุรินทร์)
1 / 1 ฉบับ
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดาเนินงาน

ภำพรวมกำรใช้
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สวนที่ ๔

โครงการพัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจังหวัดชายแดนเพือ่ รองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมของภูมิภาค มีการเคลื่อนยายประชากร เคลื่อนยายสัตว พืช
อาหาร เปนผลใหคนไทยมีความเสี่ยงตอภัยสุขภาพเพิ่มขึ้น และจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคติดตอมากขึ้น
โดยเฉพาะการแพรระบาดของโรคติดตอขามพรมแดน ซึ่งปจจุบันดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ มี
ความสํ า คั ญ อย า งมากในการเฝ า ระวั ง ป อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต อ ระหว า งประเทศตามกฎอนามั ย ระหว า ง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulation ๒๐๐๕) และเปนขอตกลงระหวางประเทศสมาชิก
ขององคการอนามัยโลกที่ตองถือปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
หรือความเสี่ยงดานสาธารณสุขระหวางประเทศตอผูเดินทางโดยไมกระทบตอการเดินทางระหวางประเทศ และ
การคา เพื่อใหสอดคลองตอการดําเนินงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จึงไดจัดทํา
โครงการเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะช อ งทางเข า ออกประเทศและพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค
๑) เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานและหนวยงานเครือขายในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกฎ
อนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข
ระหวางประเทศของดานชองทางเขาออกประเทศใหมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน ๓) เพื่อนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานของดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศและชองทางเขาออกประเทศตามกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๔) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศของ
ดานชองทางเขาออกประเทศ โดยดําเนินการที่ชองทางเขาออกประเทศชองจอม จังหวัดสุรินทร
สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ ๑) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชองทางเขาออกประเทศ
และหนวยงานเครือขายเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๔ ครั้ง โดย
มีการนําเสนอผลการดําเนินงานแกคณะอนุกรรมการชองทางฯ มีการสะทอนปญหาและใหขอเสนอ เชน การ
ตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ ซึ่งไมไดรับความรวมมือจากผูเดินทางมากนัก ดังนั้นควรเนนการประชาสัมพันธ
ขอกําหนดสําหรับผูเดินทางในการเขาสูประเทศไทยใหไดรับทราบ ๒) การฝกซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุขระหวางประเทศ ๑ ครั้ง เปนการฝกซอมแผนการปองกันควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาดของโรค
ไขหวัดนก ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานเครือขาย และไดขอสรุปผลการฝกซอมแผนตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรม ๓) นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานของดานชองทางเขาออกประเทศ จํานวน ๕ ครั้ง โดยมีการ
ติดตามการดําเนินงานตามการประเมินสมรรถนะ CCAT (Core Capacities Assessment Tools), ๔) การ
สนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศของดานชองทางเขาออกประเทศ
สํารวจลูกนํ้ายุงลายทุกเดือน สํารวจพาหะกาฬโรคปละครั้ง สํารวจสุขาภิบาลภายในชองทาง เชน นํ้าดื่ม นํ้าใช
ขยะ หองนํ้าหองสวม พบปญหาเรื่องนํ้าใชที่ไมผานเกณฑ ไมพบสารคลอรีน เนื่องจากเปนนํ้าดิบที่ยังไมผานการ
บําบัด การจัดการขยะ ไดรับการสนับสนุนจาก อบต.

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ

การพัฒนาสมรรถนะหลักดานชองทางเขาออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
ในพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการดําเนินงาน

ผลผลิ ต ที่ ๕ โครงการเฝ า ระวั ง ป อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต อ โรคอุ บั ติ ใ หม แ ละภั ย สุ ข ภาพของช อ ง
ทางเขาออกระหวางประเทศและในจังหวัดชายแดน
กิจกรรมหลักที่ ๕.๒ พัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ภำพรวมกำรใช้จ่ำายงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิ
ภาพรวมการใช
ยงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ 5๕ (กิ(กิจจกรรมหลั
กรรมหลักกทีที่ ่ 5.2)
๕.๒)พบว่
พบวำ าสำมำรถ
สามารถ
นกำรได้ตามเป
ตำมเป้าหมายที
ำหมำยที่วางไว
่วำงไว้คิดคิเป
ดเป็นนรอร้ยละ
อยละ๑๐๐
100
ดําดเนิำเนินการได
หาอุปปสรรคต
สรรคต่ออการด
ปปัญญหาอุ
การดําเนิ
าเนินงาน
นงาน

สวนที่ ๔

1. ภำษำที
๑.
ภาษาที่ใช้่ใใชนกำรสื
ในการสื่อสำรระหว่
่อสารระหวำงประเทศ
างประเทศ
2. กำรสนั
องกั
บกำรปฏิ
บัตบิงัตำน
๒.
การสนับสนุ
บสนุนงบประมำณที
นงบประมาณที่จำกั
่จําดกัดไม่ไมสอดคล้
สอดคล
องกั
บการปฏิ
ิงาน
3. เครืเครื่องมื
้เดิเนดิทำง
่องเทอโมสแกน)
องทำง
๓.
่องมือสอำหรั
สําหรับกำรคั
บการคัดกรองผู
ดกรองผู
นทาง(เครื
(เครื
่องเทอโมสแกน)ตั้งตัที้ง่บทีริ่บเวณช่
ริเวณช
องทาง
เสนอแนะต่ออการด
ขข้ออเสนอแนะต
การดําเนิ
าเนินนงาน
งาน

1. ฝึกฝอบรมบุ
ำใจเกี
่ยวกั
บกำรท
ำงำนระหว่
ำงสองประเทศ
๑.
กอบรมบุคลำกรในกำรสื
คลากรในการสื่อสำร
่อสารเพืเพื่อควำมเข้
่อความเข
าใจเกี
่ยวกั
บการทํ
างานระหว
างสองประเทศ
2. สนัสนับสนุ
บบริ
บทของช่
องทำงฯ
คลำกรในกำรปฏิ
บัตบิงัตำนิงาน
๒.
บสนุนงบประมำณให้
นงบประมาณใหสอดคล้
สอดคลองกั
องกั
บบริ
บทของช
องทางฯและบุ
และบุ
คลากรในการปฏิ
3. สนัสนับสนุ
ดกรองโรค
๓.
บสนุนวันสวัุดสอุุดปอุกรณ์
ปกรณสำหรั
สําหรับปฏิ
บปฏิบัตบิงัตำน
ิงานเช่เชน นเครืเครื่องเทอโมสแกน
่องเทอโมสแกนเพืเพื่อช่่อวชยในกำรคั
วยในการคั
ดกรองโรค
/เงื่อ่อนไขแห
นไขแห่งงความส
ปปัจจจัจัยย/เงื
ความสําเร็าเร็จ จ

1. ควำมร่
ำร่าวรมประชุ
มและปฎิ
บัตบิงัตำนร่
วมภำยในช่
องทำง
๑.
ความรวมมื
วมมือจำกหน่
อจากหนวยงำนภำยในช่
วยงานภายในชองทำงในกำรเข้
องทางในการเข
วมประชุ
มและปฎิ
ิงานร
วมภายในช
องทาง
2. ผู้บผูริบหริำรให้
่องมื
อ อในกำรด
ำเนิาเนิ
นงำน
๒.
หารใหกำรสนั
การสนับสนุ
บสนุนกำรปฏิ
นการปฏิบัตบิงัตำน
ิงานทั้งทัในส่
้งในสวนของบประมำณ
วนของบประมาณเครืเครื
่องมื
ในการดํ
นงาน
3. กำรประสำนงำนกั
อข่อำขยอย่
ำงต่างต
อเนือเนื
่อง่อในรู
ปแบบไม่
เป็เนปทำงกำร
๓.
การประสานงานกับหน่
บหนวยงำนที
วยงานที่เกี่เ่ยกีวข้
่ยวของและเครื
องและเครื
ายอย
ง ในรู
ปแบบไม
นทางการ
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ภาพกิจกรรม

ภาพการประชุมคณะกรรมการชองทางเขาออกประเทศตามกฎอนามัยระหวางประเทศ

สวนที่ ๔

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการฝกซอมแผนเพื่อเฝาระวังปองกันโรค
บริเวณชองทางเขาออกประเทศ (กรณีการแพรระบาดของไขหวัดนก)

ภาพการเฝาระวังพาหะ สิ่งแวดลอม ยานพาหนะ บริเวณชองทางเขาออกประเทศ
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โครงการพัฒนาสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุมวัย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

สวนที่ ๔

โรคไมติดตอเรื้อรังนั้นจัดเปนเปนภัยเงียบคราชีวิตประชากรทั่วโลกถึง รอยละ ๖๓ ของสาเหตุการตาย
ทั่วโลก และ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๔ อยางที่นําสูการเกิดโรคดังกลาว ไดแก ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะ
นํ้าหนักเกิน/โรคอวน ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง โดยมีปจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่สําคัญ ๔
ปจจัย ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม และการมี
กิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอ สําหรับความรุนแรงของโรคไมติดตอในประเทศไทยนั้น ยังคงมีแนวโนมความ
รุนแรงที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผูเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอทั่วประเทศใน ป พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ ๓๑๔,๓๔๐ ราย
และเมื่อพิจารณายอนหลังไป ๑๐ ป ใน ป พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผูเสียชีวิต จํานวน ๒๓๓,๗๙๗ คน พบวา จํานวน
ผูเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ป ละ ๘,๐๕๔ คน และยังมีจํานวนผูปวยที่เขารักษาในโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นทุกป และเมื่อพิจารณาถึงภาระทางสุขภาพจากโรคไมติดตอเรื้อรัง
จากการศึกษาภาระทางสุขภาพจากโรคและการบาดเจ็บในประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ พบวา การตาย
โดยรวมและสาเหตุหลักที่กอใหเกิดความสูญเสียปสุขภาวะในประชากรวัยทํางานทั้งเพศชายและเพศหญิง มาจาก
โรคไมติดตอเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD) และ โรคไตเรื้อรัง (CKD) นั้น จัดเปนโรคไมติดตอ
เรื้อรังที่เปนภัยคุกคามตอวัยทํางานอยางยิ่ง โดยในปจจุบันมีจํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
สูงถึงรอยละ ๒๔.๗๐ ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด และมีตนทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง ๗๘,๙๗๖
ลานบาท และพบวาอัตราปวยและอัตราตายดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด สูงมากกวา ๒๓ ตอแสนประชากร
(คาเฉลี่ยประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๕)
สถานการณโรคเรื้อรัง เขตบริการสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และจาก
การประเมินคลินิก NCD คุณภาพในสถานบริการ เขต ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ยังพบผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้น
และการควบคุมระดับนํ้าตาลไดดี (HbA1c นอยกวา ๗%) ในผูปวยเบาหวานและระดับความดันโลหิตไดดีใน
ผูปวยความดันโลหิต ยังนอยกวาเปาหมาย เนื่องจากการจัดการโรคของกลุมเสี่ยงสูง และกลุมปวย ที่ยังไม
สามารถใหเกิด self care ไดดี ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงมากขึ้น เชน โรคหลอดเลือดสอมอง (Stroke)
โรคกลามเนื้อหัวใจ (STEMI), ไตวาย และ ตาบอด
ดั้งนั้น สคร.๙ นครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพตามกลุมวัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพื่อสนับสนุน
เครือขายในการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้า ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบเครือขายนักสื่อสารสุขภาพจิตอาสาในการ
สื่ อ สารลดพฤติ ก รรมเสี่ ย ง ๓) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพที ม สอบสวนเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ระดั บ อํ า เภอด า นการสอบสวน
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ๔) เพื่อพัฒนาการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพในสถานประกอบกิจการ ๕) เพื่อพัฒนาความรวมมือของเครือขายในการติดตามประเมินการดําเนินงาน
ปองกันอุบัติเหตุจราจร ๖) เพื่อประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ๗) การเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ ๘) สนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวังผลกระทบตอ
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ

๑. การเสริมสรางศักยภาพ และพัฒนาความรวมมือและสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการ
ปองกันเด็กจมนํ้าในพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
๒. การพั ฒ นารู ป แบบเครื อ ข า ยนั ก สื่ อ สารสุ ข ภาพจิ ต อาสาในการสื่ อ สารลดพฤติ ก รรมเสี่ ย งของ
ประชาชนในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ ๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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การพั
นาศักมกยภำพที
ยภาพทีมมสอบสวนเคลื
สอบสวนเคลื
นที
วระดั
ระดับบำอนกำรสอบสวนบำดเจ็
อํำเภอด้
าเภอดำ นกำรสอบสวนบำดเจ็
านการสอบสวนบาดเจ็
จากอุบัตบิเัตหตุ
ิเหตุ
3.ฒนำศั
กำรพั
ฒฒนำศั
่อ่อนที
3. กำรพั๓.
กยภำพที
สอบสวนเคลื
่อนที่เร็วระดั
บ่เอร็่เร็วำเภอด้
บจำกอุบบัตบจำกอุ
ิเหตุ
เขตสุ
่ ๙่ 9ปงปีบประมาณ
พ.ศ.
ทำงถนน
เขตสุข่ ภาพที
งบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๙
2559
ทำงถนนทางถนน
เขตสุขภำพที
9ขภำพที
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559
๔.
การเฝ
ระวั
นควบคุ
ควบคุมมโรคและภั
โรคและภั
ภาพจากการประกอบอาชี
ในสถานประกอบกิ
จการ
4.ำระวั
กำรเฝ้
ป้ปอองกังกัมนโรคและภั
ยยสุสุขขภำพจำกกำรประกอบอำชี
พพในสถำนประกอบกิ
4. กำรเฝ้
ง ป้ำอาระวั
งกันงงควบคุ
ยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชี
พในสถำนประกอบกิ
จกำร จกำร
(สถานประกอบการปลอดโรค
ย ยกายใจเป
ขสุ)ขป) ปีงบประมาณ
พ.ศ.
(สถำนประกอบกำรปลอดโรค
กำยใจเป็
งบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๙
2559
(สถำนประกอบกำรปลอดโรค
ปลอดภัปลอดภั
ยปลอดภั
กำยใจเป็
นสุข) ปีนงนสุบประมำณ
พ.ศ. 2559
การพัฒฒนำควำมร่
วมมืออของเครื
อข่ของเครื
าดยในการติ
ดตามประเมิ
นนการดํ
นนงานป
งกันจอุนรำจร
ิเหตุ
จราจร
5.
กำรพั
วมมื
อข่อำขยในกำรติ
ดตำมประเมิ
นกำรด
ำเนิาอเนินงกังำนป้
บอุัตบิเัตหตุ
จรำจร
5. กำรพั๕.
ฒนำควำมร่
วนาความร
มมือของเครื
ำยในกำรติ
ตำมประเมิ
นกำรดำเนิ
งำนป้
อุบอัตงกั
ิเอหตุ
ระดั
เขตสุ
ระดัขบภำพที
บเขตสุข่ ภาพที
ระดับเขตสุ
9ขภำพที่ ๙่ 9
๖.
การประเมิ
รองคลิ
NCDคุณ
คุณภำพเขตสุ
ขปีภาพที
งบประมาณ
พ.ศ.2559
๒๕๕๙
6. กำรประเมิ
นรันนบรัิกบรองคลิ
่ 9่ ๙ปีงปบประมำณ
พ.ศ.
6. กำรประเมิ
นรับรองคลิ
NCDนคุิกนณิกNCD
ภำพเขตสุ
ขภาพเขตสุ
ภำพที่ 9ขภำพที
งบประมำณ
พ.ศ. 2559
การเฝ
าระวั
งใช้
และบั
บใชกฎหมำยตำมพระรำชบั
กฎหมายตามพระราชบั
ิค่อวบคุ
มแอลกอฮอล์
เครื่องดื
่องดื่มแอลกอฮอล์
่มแอลกอฮอล
และยาสูบ บ
7.ำระวั
กำรเฝ้
ำระวั
งคังบคัใช้
ญญญัมญัตเครื
ิคตวบคุ
7. กำรเฝ้๗.
งและบั
งคังบและบั
กฎหมำยตำมพระรำชบั
ญญัติควบคุ
งดืม่มเครื
และยำสูบและยำสู
๘.
บบสนุ
นนการดํ
าำเนิ
เนิำนนระวั
งานเฝ
ระวังงผลกระทบต่
ผลกระทบต
ภาพจากมลพิ
แวดล
เขตบริกำร
การ
8. บการสนั
กำรสนั
สนุำเนิ
กำรด
งำนเฝ้
ำาระวั
ออสุสุขขภำพจำกมลพิ
ออมกมำร
เขตบริ
8. กำรสนั
สนุนกำรด
นงำนเฝ้
งผลกระทบต่
อสุขภำพจำกมลพิ
ษสิ่งแวดล้ษษสิอสิ่งม่งแวดล้
เขตบริ
สุขสุ่ ภาพที
่ ๙่ 9ปงปีบประมาณ
พ.ศ.
งบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕๙
2559
สุขภำพที
9ขภำพที
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559

สวนที่ ๔

สรุสรุปปผลการดํ
เนินนงาน
งาน
ผลการด
สรุปผลการด
าเนินงานาาเนิ
่ ่ ๗7นสนั
บบสนุ
การเฝ
ปป้อองกั
ควบคุ
มมโรค
ยยสุสุขขภาพตามกลุ
ผลผลิ
สนั
สนุำนนระวั
กำรเฝ้
ระวั
งกัมนนโรค
ควบคุ
โรค
และภั
ภำพตำมกลุ
ผลผลิตทีผลผลิ
่ 7 สนัตตบทีทีสนุ
กำรเฝ้
ง ป้าำอระวั
งกันงง ควบคุ
และภั
ยสุและภั
ขภำพตำมกลุ
่มวัย ม่มวัวัยย
กิกิจจกรรมหลั
นาสนั
บบสนุ
การเฝ
ปป้อองกั
ควบคุ
ยยสุสุขขภาพตามกลุ
กรรมหลั
7.1
นำสนั
สนุำนนระวั
กำรเฝ้
ระวั
งกัมนนโรคและภั
ควบคุมมโรคและภั
โรคและภั
ภำพตำมกลุ
กิจกรรมหลั
กที่ 7.1 กกพัทีทีฒ่ ่ ๗.๑
นำสนัพัพับฒฒสนุ
นกำรเฝ้
ง ป้าำอระวั
งกันงง ควบคุ
ยสุขภำพตำมกลุ
่มวัย ม่มวัวัยย
ผลการด
สรุปผลการด
าเนินงานตามผลผลิ
ต ตัวชี้วัดต มาตรการ/กิ
จกรรม จกรรม
สรุปผลการดํ
าาเนิ
เนินงานตามผลผลิ
ตัวชี้วัด มาตรการ/กิ
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ภาพกิจกรรม

สวนที่ ๔

ภาพการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาความรวมมือ
และสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการปองกันเด็กจมนํ้า

ภาพการพัฒนารูปแบบเครือขายนักสื่อสารสุขภาพจิตอาสาในการสื่อสารลดพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน

ภาพการประชุมการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
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ภาพการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ

ภาพการพัฒนาความรวมมือของเครือขาย
ในการติดตามประเมินการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับเขตสุขภาพที่ ๙
สวนที่ ๔
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โครงการส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมข า ราชการพลเรื อ นและส ง เสริ ม ความโปร ง ใสในการ
ปฏิ
บัติราชการกรมควบคุ
สํานักงานปองกั
นควบคุ
มโรคที่ ๙ จังอหวั
ดนครราชสี
า
โครงการส่
งเสริมการปฏิมบโรค
ัติตามประมวลจริ
ยธรรมข้
าราชการพลเรื
นและส่
งเสริมมความโปร่
งใสในการ
ปฏิบัติราชการกรมควบคุ
มโรค สานักงานป้ขอองรั
งกันฐควบคุ
มโรคที
จังหวัดนครราชสี
มา พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเจตนารมณ
ธรรมนู
ญ แห่ 9ง ราชอาณาจั
ก รไทย
พระราชบัเพื
ญญั่ อ ให้
ติขเอป็มูนลไปตำมเจตนำรมณ์
ขาวสารของราชการข พ.ศ.
าดวยหลั
กเกณฑ
ธีการ
องรั ฐ๒๕๔๐
ธรรมนู ญและพระราชกฤษฎี
แห่ ง รำชอำณำจั กาว
รไทย
พุ ท ธศั
ก รำชและวิ
2550
บริพระรำชบั
หารกิจการบ
่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามนโยบายรั
บาลรัฐบาลขอ ๑๐กำว่การส
เสริมกการบริ
ารราชการ
ญญัตาิขนเมื
้อมูอลงที
ข่ำวสำรของรำชกำร
พ.ศ. 2540 ฐและพระรำชกฤษฎี
ำด้วงยหลั
เกณฑ์แหละวิ
ธี กำร
ำนเมืบอาลและการป
งที่ดี พ.ศ. 2556
ฐบำลรัจฐริบำลข้
อ 10 กำรส่
มกำรบริหฐำรรำชกำร
แผบรินหดิำรกิ
น ทีจ่ มกำรบ้
ี ธ รรมาภิ
อ งกั นตำมนโยบำยรั
ปราบปรามการทุ
ต และประพฤติ
มิ ชงเสริ
อบในภาครั
รวมทั้ ง ให
แผ่ นดิอนงกั
ที่มบีธยุรรมำภิ
บำลและกำรป้
องกันปรำบปรำมกำรทุ
จริตและประพฤติ
มิช อบในภำครั
รวมทั๒๕๖๐)
้งให้
สอดคล
ทธศาสตร
ชาติ วาดวยการป
องกันและปราบปรามการทุ
จริต ระยะที
่ ๒ (พ.ศ. ฐ๒๕๕๖สอดคล้
องกับยุกทระทรวงสาธารณสุ
ธศำสตร์ชำติ ว่ำด้ขวสยกำรป้
งกันและปรำบปรำมกำรทุ
จริต ระยะที่ 2วมมื
(พ.ศ.
2560)
และยุ
ทธศาสตร
งเสริมอการพั
ฒนาระบบบริหารจัดการและความร
อเครื2556อขายการป
องกัน
และยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุ
กำรพัจฒรินำระบบบริ
หำรจัดมกำรและควำมร่
วมมืมอโรค
เครือข่ประจํ
ำ ยกำรา ป
และปราบปรามการทุ
จ ริ ต และปขอส่งงกัเสรินมการทุ
ต และประพฤติ
ิ ช อบ กรมควบคุ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ
จริตเพืและป้
จริวตางใจแก
และประพฤติ
มิชอบ
ำปี ง
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๑
่อใหเอปงกั
นทีน่เชืกำรทุ
่อถือไว
ประชาชน
ดังนั้นกรมควบคุ
เพื่อใหสอดรัมโรค
บกับประจ
นโยบายจึ
พ.ศ. 2558
-2561
่อให้เป็นสทีมรรถนะ
่เชื่อถือไว้วดำงใจแก่
ระชำชน
งนั้นเพืและการป
่อให้สอดรับอกังกั
บนโยบำยจึ
ไดงบประมำณ
จั ด ทํ า โครงการดั
ง กล า วขึ
้ น ให บเพื
ุ ค ลากรมี
า นคุ ณปธรรม
จริ ยดัธรรม
น การทุ จงริ ต
ได้จั ดทำโครงกำรดั
้น ให้ บุคลำกรมี
จริบยุคธรรม
องกันกำรทุ
ประพฤติ
มิชอบ การดํงกล่
าเนิำนวขึโครงการนี
้มีวัตถุปส มรรถนะ
ระสงค ๑)ด้ำเพืนคุ่อณ
สงธรรม
เสริมให
ลากร และกำรป้
สคร.๙ นครราชสี
มา จมีริกตาร
ประพฤติมิชอบ กำรดำเนินโครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร สคร.9 นครรำชสีมำ มีกำร
ปฏิบัติงานที่ดีตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ๒) เพื่อให สคร.๙ นครราชสีมา ผานเกณฑการประเมิน
ปฏิบัติงำนที่ดีตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 2) เพื่อให้สคร.9 นครรำชสีมำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ความโปรงใสในการดําเนินงาน สถานที่ดําเนินโครงการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน สถำนที่ดำเนินโครงกำร สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
ระหว
ยายน พ.ศ.
พ.ศ. 2559
๒๕๕๙ งบประมำณที
งบประมาณที่ใช้่ใชจจํำนวน
านวน60,000
๖๐,๐๐๐บำท
บาทมีบมีุคบลำกร
ุคลากร
ระหว่างำงตุตุลลาคม
ำคม พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๘
2558 -- กักันนยำยน
เขเข้ารำวร่มวม๒๗๓
เนินนโครงการพบว
เปนนไปตำมวั
ไปตามวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค ไม่ไมพพบปั
บปญญหำและอุ
หาและอุปปสรรคใด
สรรคใดๆ ๆและ
และ
273 คน
คน ผลการดํ
ผลกำรดาำเนิ
โครงกำรพบว่ำา เป็
จากการประเมิ
จำกกำรประเมินนผลโครงการ
ผลโครงกำรโดยวิ
โดยวิธีกธีการสํ
ำรสารวจความพึ
ำรวจควำมพึงพอใจ
งพอใจพบว
พบว่ามีำมีระดั
ระดับบความพึ
ควำมพึงพอใจ
งพอใจรร้ออยละ
ยละ๘๗
87
สวนที่ ๔

มาตรการ/กิ
กรรมสําคัาคัญญที่ดทีาเนิ
่ดําเนิ
นการ
มาตรการ/กิจจกรรมส
นการ

การสงงเสริ
เสริมมกำรปฏิ
การปฏิบบัตัติติตำมประมวลจริ
ามประมวลจริยยธรรมข้
ธรรมขำารำชกำรพลเรื
ราชการพลเรืออนและส่
นและสงเสริ
งเสริมควำมโปร่
มความโปร
งใสในการ
กำรส่
งใสในกำร
ปฏิปฏิบบัตัติราชการกรมควบคุ
ิรำชกำรกรมควบคุมมโรค
โรคสคร.๙
สคร.9นครราชสี
นครรำชสีมมาำ

สรุสรุปปผลการดํ
าเนินนงาน
งาน
ผลการดาเนิ

ผลผลิตตทีที่ ่ 9๙ ส่สงงเสริ
เสริมมให้
ใหเเกิกิดดระบบกำรป้
ระบบการปอองกั
งกันน ปรำบปรำมทุ
ปราบปรามทุจจริริตต และประพฤติ
และประพฤติมมิชิชอบในภำครั
อบในภาครัฐฐ
ผลผลิ
กรรมหลักกทีที่ ่ 9.1
๙.๑ สส่งงเสริ
การปฏิบบัตัติติตำมประมวลจริ
ามประมวลจริยยธรรมข้
ธรรมขำารำชกำรพลเรื
ราชการพลเรืออนนและเสริ
และเสริมสร้
มสร
กิกิจจกรรมหลั
เสริมมกำรปฏิ
ำงาง
ความโปร
ควำมโปร่งใสในการปฏิ
งใสในกำรปฏิบบัตัติราชการกรมควบคุ
ิรำชกำรกรมควบคุมมโรค
โรค
สรุปผลการด
ผลการดําเนิ
าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม
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ภำพรวมกำรใช้จ่ ำยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิ ตที่ 9 (กิจกรรมหลั ก ที่ 9.1) พบว่ำ สำมำรถ
ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๙ (กิจกรรมหลักที่ ๙.๑) พบวา สามารถ
ดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 99.98
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ ๙๙.๙๘
หาอุปสรรคต่อการดาเนินงาน ไม่มี
ปปัญญหาอุ
ปสรรคตอการดําเนินงาน ไมมี
เสนอแนะต่ออการด
ขข้ออเสนอแนะต
การดําเนิ
าเนินนงาน
งาน

รูปภาพกิ
จกรรม
ภาพกิ
จกรรม
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สวนที่ ๔

ผู้บ ริหำรและกลุ
ารและกลุ่ม งำน
งาน ควรร่
ควรรววมกั
มกันนดดํำเนิ
าเนินนกิกิจจกรรมด้
กรรมดำานคุ
นคุณณธรรม
ธรรม จริจริยยธรรม
ธรรมควำมโปร่
ความโปรงใส
งใสและกำร
และการ
องกันนการทุ
กำรทุจริจตริตประพฤติ
ประพฤติมมิชิชอบของหน
อบ ของหน่
วยงำน
ปป้องกั
วยงาน
/เงื่อ่อนไขแห
นไขแห่งงความส
จจ
ปปัจจจัจัยย/เงื
ความสําเร็าเร็
๑. กำรถ่
การถำยทอดแนวทำงกำรด
ายทอดแนวทางการดํำเนิ
าเนินนงำนด้
งานดำนคุ
านคุณณธรรม
ธรรมจริจริยธรรม
ยธรรมโปร่
โปรงใสงใสและกำรป้
และการป
องกั
นการทุ
1.
องกั
นกำรทุ
จริจตริต
ประพฤติมมิชอบ
ิชอบผผ่านทางระบบการปฏิ
ำนทำงระบบกำรปฏิบบัตัติงานราชการ
ิงำนรำชกำรMOU
MOUและ
และPMS
PMS
ประพฤติ
2.
คลำกรในหน่
วยงำนให้
ควำมร่
วมมืวมมื
อในกำรด
ำเนิานเนิกินจกิกรรมตำมโครงกำร
๒. ผู้บผูริบหริำรและบุ
หารและบุ
คลากรในหน
วยงานให
ความร
อในการดํ
จกรรมตามโครงการ
3.
บสนุ
นทีน่เพีทีย่เพีงพอ
๓. มีงบประมำณสนั
มีงบประมาณสนั
บสนุ
ยงพอ
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สวนที่ 5
ผลงานเดน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
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ผลงานเดน
ชื่อผลงานเดน

อุปกรณลดฝุน : นวัตกรรมการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหิน

ชื่อรางวัล

รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (TPSA) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการทีเ่ ปนเลิศ
ระดับดีเดน

ชื่อเจาของผลงาน

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

บทนํา

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดสมัครรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand
Public Service Awards : TPSA) มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชน จนสามารถตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการ
ใหบริการของภาครัฐที่ไดรับการยอมรับจากประชาชน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดจัดสงผลงานเรื่อง “อุปกรณลดฝุน
: นวัตกรรมการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหิน” ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ ซึ่งอําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา เปนแหลงตัดหินทรายที่สําคัญของประเทศไทย มีผูปวยและเสียชีวิตดวยโรคปอดฝุนหิน
เพิ่มสูงขึ้นและสูงที่สุดในประเทศไทย จึงไดพัฒนานวัตกรรมการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินขึ้น เพื่อลดปริมาณ
ฝุนที่แหลงกําเนิดดวยวิธีทางวิศวกรรม โดยจัดทําอุปกรณลดฝุนติดตั้งที่เครื่องตัดหินแบบสะพาย จัดทําตนแบบบาน
ปลอดฝุน และพัฒนาระบบคัดกรอง วินิจฉัย รักษา สงตอใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น จนไดรับรางวัลบริการ
ภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศระดับดีเดน และเปนตนแบบ
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน (Best Practice)

ภาพประกอบ
สวนที่ ๕

ภาพการรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
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กิจกรรมที่เปนจุดเดนและประสบผลสําเร็จ

สวนที่ ๕

๑. จัดทําอุปกรณลดฝุน เพือ่ ลดฝุน จากการตัดหินทีบ่ อ ตัดหิน ดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จัดทําตนแบบอุปกรณลดฝุน ติดตัง้ ทีเ่ ครือ่ งตัดหินแบบสะพาย โดยใชนาํ้ ในการลดฝุน จากการตัดหิน นําไปทดลอง
ใชงาน ๕ ราย แลวนําอุปกรณลดฝุนมาปรับปรุง ๓ รุน (Version) ใชระยะเวลาในการพัฒนา ๓ ป (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
เพื่อใหไดอุปกรณลดฝุนที่ไมใชไฟฟา นํ้าหนักเบา ใชนํ้านอย และราคาไมแพง สามารถลดฝุนจากการตัดหินไดมาก
ถึงรอยละ ๘๘ ผูประกอบอาชีพตัดหินมีความพึงใจตออุปกรณลดฝุนในระดับมาก (รอยละ ๙๓.๓๓) มีการแนะนํา
ใหผูประกอบอาชีพตัดแตงหินจัดทําและดัดแปลงอุปกรณลดฝุนไดเอง สามารถลดตนทุนการผลิตจาก ๑,๕๐๐ บาท
เหลือไมเกิน ๕๐๐ บาท
๒. จัดบานปลอดฝุน เพือ่ ลดฝุน จากการตัดแตงหินทีบ่ า น โดยดําเนินการรวมกับหนวยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมคือ ใชหลักการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่บาน (WISH Technique) และ
ทําประชาคมรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบอาชีพตัดแตงหินที่บาน เพื่อกําหนดเกณฑการจัดบานปลอดฝุน
๒๒ ขอ รับสมัครอาสาสมัครจัดบานปลอดฝุน ๔ หลังคาเรือน และคนในบานมีความพึงพอใจตอบานปลอดฝุนใน
ระดับมาก (รอยละ ๙๒.๕๐)
๓. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคปอดฝุน หิน เพือ่ ใหวนิ จิ ฉัย รักษาและสงตอไดรวดเร็วขึน้ โดยคัดกรอง
เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง สามารถคัดกรองผูที่มีอาการสงสัยและผูปวยเพื่อเขาสูการวินิจฉัยและรักษาไดครอบคลุมขึ้น
(รอยละ ๙๐.๑๔) เรงรัดการวินจิ ฉัยโรคปอดฝุน หินเร็วขึน้ (เดิมมากกวา ๖ เดือน ลดเหลือภายใน ๑ เดือน) ปรับวิธกี าร
วินิจฉัยโดยใชขอมูลผลฟลมที่อานโดยแพทยผูเชี่ยวชาญดานการอานฟลมโรคจากการประกอบอาชีพ (Certiﬁed
B-reader ตามเกณฑของ ILO) ประวัติการสัมผัสฝุนและประวัติการปวย และเปนศูนยกลางการอานฟลมเอกซเรย
(Hub) รวบรวมและสงตอ
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ภาพกอนติดอุปกรณลดฝุน

ภาพหลังติดอุปกรณลดฝุน

ภาพกอนการจัดบานปลอดฝุน

ภาพหลังการจัดบานปลอดฝุน

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

The Ofﬁce of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima
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การสรางความยั่งยืนและการขยายผล

๑. สนับสนุนใหเทศบาลตําบลออกเทศบัญญัตโิ ดยใชเกณฑบา นปลอดฝุน เพือ่ ควบคุมการตัดแตงหินทีบ่ า น
สนับสนุนงบประมาณบางสวนในการทําอุปกรณลดฝุน จัดบานปลอดฝุน ขยายผลใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ และจัด
กิจกรรมรณรงคประกวดบานปลอดฝุนอยางตอเนื่อง
๒. ใชเปนแนวคิดในการคัดกรองและการปองกันควบคุมโรคอืน่ และพืน้ ทีอ่ นื่ ได โดยเนนการปองกันควบคุม
โรคเชิงรุก การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสม การสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การยกระดับการ
พัฒนางานสาธารณสุขในแรงงานนอกระบบ และสามารถพัฒนาหรือปรับใชอุปกรณลดฝุนในการลดฝุนที่เกิดขึ้น
จากแหลงอื่น ๆ ได
๓. พัฒนาเปนนโยบายของชุมชนในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอื่น ๆ ได เชน การควบคุม
โรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงมลพิษในชุมชน เปนตน เพื่อสรางขอตกลงหรือแนวทางในการจัดการตนเองของ
ชุมชน ในการปองกันโรค การลดฝุนและการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เกิดการยอมรับของคนในชุมชน
เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ดี
๔. การพัฒนาผลงานเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจําป
ค.ศ. ๒๐๑๗ เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารของภาครั ฐ ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จากประชาชน
ในระดับประเทศ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
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สวนที่ ๕

บทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ
๑. ใชทางลัดในการแกไขปญหา โดยศึกษาจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) หรือสรุปบทเรียน
เชน จากองคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) องคการแรงงานระหวางประเทศ
(International Labor Organization : ILO)
๒. การทํางานใหสําเร็จ ตองสรางเครือขายความรวมมือจากหนวยงานตางวิชาชีพ เชน มหาวิทยาลัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ใชหลักการบริการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ในการไดรับการ
บริการจากรัฐเปนหลักสําคัญ
๓. ความรวมมือและการเรียนรูของผูไดรับผลกระทบและชุมชนมีสวนสําคัญ ที่ทําใหเกิดความสําเร็จ
และยั่งยืน
๔. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ ทําใหประชาชนรับรู เขาใจ ยอมรับ ไดรับบริการที่ตรง
กับความตองการ และเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ในการปองกันดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สภาพแวดลอมขั้นพื้นฐานได
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ชื่อผลงานเดน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร Gen Y ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและศักยภาพการทํางาน (Building up Gen Y)

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนวยงานดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสัมมนาเครือขายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อเจาของผลงาน

ชมรมจริยธรรม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ความเปนมา

สวนที่ ๕

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนวิกฤตของสังคมไทย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายและใหบริการแกประชาชน
กรมควบคุมโรค จึงไดประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนกรมควบคุมโรคเปนกรมคุณธรรม ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภาครัฐ ใหกับบุคลากรในสังกัดมีมโนสํานึกในการเปนขาราชการ
ที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน และตามที่กําหนดในสมรรถนะหลัก I SMART ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และ
จริยธรรม (Integrity : I) โดยกําหนดอัตลักษณกรมควบคุมโรค ๓ ประการ คือ “ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ”
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จึงไดนําแนวทางดังกลาวมาถือปฏิบัติ โดยประกาศ
เจตนารมณเปนหนวยงานคุณธรรม ในการประชุมประจําเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อใหบุคลากรนําอัตลักษณ
ไปถือปฏิบัติอยางเครงครัด
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมของหนวยงาน
อยางจริงจังและตอเนื่องตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานคุณธรรม จริยธรรมและศักยภาพการทํางาน โดยเนนไปที่บุคลากร Gen Y (Generation Y) และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานใหม (ไมเกิน ๓ ป) จํานวน ๒๕ คน ซึ่งเปนกลุมคนรุนใหมที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาองคกรทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค

เพือ่ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิม่ ศักยภาพในการทํางานของบุคลากร Gen Y ตลอดจนสรางความรัก
ความผูกพันในองคกร สรางบุคลากรรุนใหมใหเปนคนดี เสียสละตอองคกร และสังคม ซึ่งจะสงผลใหเปนคน
มีคุณภาพ มีภาวะผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรมอยางครบถวนสมบูรณ

แนวทางการดําเนินงาน

๑. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ดี และปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน มีการฝกอบรม
ปฏิบัติธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒. ใชหิริโอตตัปปะและหลักธรรม “ไตรสิกขา” ทาน ศีล ภาวนา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการปฏิบัติงาน และหลักธรรมในการปฏิบัติงาน ความละอายแกใจ การยับยั้งใจ
ตนเองมิใหกระทําผิด และลดการทุจริตคอรัปชั่น (ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของหนวยงาน)
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๓. สราง Club Gen Y ทีช่ ดั เจนและตอเนือ่ ง โดยใชกระบวนการมีสว นรวมทีเ่ ปนอิสระดวยความสมัครใจ
และใชสุนทรียสนทนา (Dialogue) ในการวิเคราะหความตองการ รวมคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ แกไขปญหา ประเมินผล
รวมรับประโยชนและความสําเร็จรวมกัน เชน การรวมกันจัดกิจกรรม OD และปใหมของหนวยงาน
๔. มีทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ในการใหคําแนะนํา GEN Y
๕. สื่อสารประชาสัมพันธดานคุณธรรมจริยธรรมในชองทางตาง ๆ

ผลผลิตที่ไดรับ

๑. อบรมปฏิบัติธรรม ๒ ป ติดตอกัน
๒. สวดมนตไหวพระทุกวันพระหรือวันศุกร สนทนาธรรม-สุนทรียสนทนา
๓. รวมจัดกิจกรรมในองคกร เชน สรางเสริมความรัก สามัคคีของบุคลากรภายในหนวยงาน กีฬาสีปใ หม
รวมเปนนักกีฬาลงแขงขันกีฬาสาธารณสุข กีฬาสานสัมพันธหนวยงานราชการ ต.หนองบัวศาลา
๔. มีทมี พีเ่ ลีย้ งคอยใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ในการสรางทีมคนรุน ใหม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใช
งบประมาณอยางประหยัดและคุมคา
๕. มีผลงานทีเ่ ปนเลิศ เชน รางวัลผูก อ การดีปอ งกันการจมนํา้ ระดับประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นักวิจยั ดีเดน
Info graphics สื่อประชาสัมพันธดานปองกันควบคุมโรคเผยแพรระดับพื้นที่และกรม
๖. จิตอาสาในการทํางานใหองคกรและสังคม เชน การออกโรงทาน ทําความสะอาดวัด บริจาคโลหิต
จิตอาสาเพื่อพระราชา ใหความรูดานโรคตาง ๆ แกเยาวชน
๗. สรางตัวอยางดานการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ เชน รณรงคการออกกําลังกาย ทานอาหารสุขภาพ
ลด ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอล
๘. เปนคณะทํางานดานตาง ๆ ในการประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ
๙. เปนนักกีฬาตัวแทนขององคกรในการแขงขันกีฬากรมฯ กีฬาสานสัมพันธของหนวยงานราชการใกลเคียง

ผลลัพธ/ประโยชนที่ไดรับจากผลงาน

รายงานประจําป ๒๕๕๙
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สวนที่ ๕

จากการดําเนินงานโครงการดังกลาวสงผลใหบคุ ลากร Gen Y มีการรวมตัวอยางชัดเจนในการทํางานเปนทีม
สรางความรัก ความผูกพัน เสียสละ มีจิตอาสาในการทํางานใหองคกรและสังคม ในดานการจัดกิจกรรมของ
บุคลากร Gen Y (OD และปใหม) พบวา บุคลากรในหนวยงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
รอยละ ๘๖.๔๓ และมีความพึงพอใจคณะทํางาน (Gen Y) อยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๘๔.๔๕ และจากการ
สัมภาษณเชิงลึกดวยสุนทรียสนทนา พบวา บุคลากร Gen Y เห็นวาโครงการนี้มีประโยชนมาก ไดทํางานที่ทาทาย
ความสามารถ ทําใหเกิดการทํางานเปนทีม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสียสละเพื่องานสวนรวม ไดความรัก
ความสามัคคี ไดเพื่อนรูจักเพื่อนจากกลุมอื่น อันจะนําไปสูความรักความผูกพันของบุคลากรในองคกร แตยังมีจุดที่
ตองปรับปรุง คือ การจัดกระบวนการทํางานใหเปนระบบ การเชื่อมโยงงานและการมองภาพรวม รวมทั้งสงผลให
บุคลากร Gen Y มีศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น และสามารถลด GAP สมรรถนะหลัก (I SMART) ลงได ดังเชน
รางวัลผูกอการดีปองกันการจมนํ้าระดับประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทบุคลากรดีเดน และการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธดานการปองกันควบคุมโรคดวยรูปแบบ Infographics เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่และ
สวนกลางเพื่อเผยแพรในระดับประเทศ
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การพัฒนาตอยอดความสําเร็จ

ควรมีการจัดทําหลักสูตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม (New Staff Orientation) และสรางกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมของกลุม Gen Y เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคลากรกลุมนี้ใหมีความซื่อสัตย เสียสละ และรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เปกโอกาสใหกลุม Gen Y เขามามีสวนรวมใน
การรวมคิด รวมทํางาน รวมวางแผนพัฒนาองคกรเพิ่มมากขึ้น

สวนที่ ๕

ภาพรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนวยงานดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม
ในโครงการสัมมนาเครือขายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙
(วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา) ใหไว ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

ภาพประกาศเจตนารมณเปนหนวยงานคุณธรรม ในการประชุมประจําเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมดําเนินการชมรมคุณธรรมจริยธรรม ของ สคร.๙ นครราชสีมา
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ชื่อผลงานเดน

ผลประเมินการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการของหนวยงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ป พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อรางวัล

รางวัลหนวยงานทีม่ ผี ลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรอง การปฏิบตั ริ าชการหนวยงานกรมควบคุมโรคดีเดน
(สํานักงานปองกันควบคุมโรค) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รางวัลหนวยงานทีม่ ผี ลการประเมินคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับดีเดน
ลําดับที่ ๒

ชื่อเจาของผลงาน

กลุมพัฒนาองคกร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ความเปนมา

หนวยงานสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินการผลักดันใหผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานบรรลุเปาหมาย โดยเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงาน และ
ระดับบุคคลเขาดวยกัน ตั้งแต ๑) การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะตองทําใหชัดเจน และสอดคลองกับทิศทางตาม
ยุทธศาสตรขององคกร ๒) การติดตามผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหผบู งั คับบัญชา กํากับ ดูแล ใหคาํ ปรึกษาอยางตอเนือ่ ง
๓) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัด
ความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวตั้งแตแรก ๕) การนําผลการประเมินไปประกอบการ
พิจารณาตอบแทนความดีความชอบผูปฏิบัติงาน โดยพิจารณาความสอดคลองเชื่อมโยง (Alignment) ระหวาง
เปาประสงคตามยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค และบทบาทภารกิจของหนวยงาน โดยมีจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหวางผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงานกับหัวหนากลุมงาน และการลงนามขอตกลงผลการปฏิบัติงาน
ระหวางหัวหนากลุมงาน กับผูปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ระดับหนวยงาน กลุมงาน และระดับบุคคล ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค

สวนที่ ๕

๑. เพือ่ ถายระดับตัวชีว้ ดั คํารับรองปฏิบตั ริ าชการของหนวยงานลงสูก ลุม งาน และบุคคลมีความครบถวน
ถูกตองสอดคลองกับตัวชี้วัดที่ไดรับการถายทอดจากกรมควบคุมโรค
๒. เพือ่ สรางความเขาใจเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั วิธกี ารประเมินผล รวมทัง้ หลักเกณฑการประเมินผลใหกบั สวนราชการ
๓. เพือ่ รับทราบปญหา และอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั ริ าชการ และหารือแนวทางการประเมินทีเ่ หมาะสม
๔. เพือ่ ติดตามความกาวหนาในการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของหนวยงาน รับทราบ
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

๑. หนวยงานวิเคราะหตวั ชีว้ ดั ถายระดับตัวชีว้ ดั คํารับรองฯ หนวยงานลงสูก ลุม งาน โดยใชตาราง OS Matrix
เพื่อเตรียมการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับกลุม และรายบุคคล
๒. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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วยงานจั
ทําแผนการติ
ดตามประเมิ
นผลความก
าวหนาของตั
าของตัวชีว้วชีัด้วคัดารั
คําบรับรองการปฏิ
รองการปฏิบบัตัติ ริราชการ
าชการ
3. ๓.หน่หน
วยงานจั
ดทดาแผนการติ
ดตามประเมิ
นผลความก้
าวหน้
งบประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2558
๒๕๕๘และและพ.ศ.พ.ศ.
๒๕๕๙
ของหน
วยงาน
ปีปงบประมาณ
2559
ของหน่
วยงาน
4. ๔.
การประเมิ
นผลการปฏิ
บัติราชการตามค
ารับรอง
ของหน่
วยงาน
รอบรอบ
6, 9๖,และ
12 ๑๒
เดือนเดือน
การประเมิ
นผลการปฏิ
บัติราชการตามคํ
ารับฯรองฯ
ของหน
วยงาน
๙ และ
5. ๕.ประเมิ
นผลการด
าเนิาเนิ
นงานร้
อยละเฉลี
่ยถ่่ยวถงน้
าหนั
ประเมิ
นผลการดํ
นงานร
อยละเฉลี
วงนํ
้าหนักในการบรรลุ
กในการบรรลุความส
ความสําเร็าเร็จของตั
จของตัวชีวชี้ว้วัดัดทีที่ได้่ไดรรับับการ
การ
ถ่ถายทอดไปสู
ายทอดไปสู่กการปฏิ
ารปฏิบบัตัติขิของหน่
องหนวยงาน
วยงาน
ผลคะแนนประเมิ
นการด
าเนิานเนิงานตามค
ารับารัรองปฏิ
บัตบิราชการของหน่
วยงาน
ผลคะแนนประเมิ
นการดํ
นงานตามคํ
บรองปฏิ
ัติราชการของหน
วยงาน
หนวยงานที
ม่ ผี ลการปฏิ
ตั ริ าชการตามคํ
รับรอง
การปฏิ
ริ าชการหน
วยงานกรมควบคุมมโรคดี
โรคดีเด่เดนน
1. ๑.
รางวัลรางวั
หน่วลยงานที
่มีผลการปฏิ
บัติรบาชการตามค
ารับารอง
การปฏิ
บัตบิรตัาชการหน่
วยงานกรมควบคุ
กงานปองกั
องกันควบคุ
นควบคุ
มโรค)ประจ
ประจํ
ปงบประมาณ
๒๕๕๘
ไดผลคะแนน
๔.๙๙๒๐
นรอ99.84
ยละ ๙๙.๘๔
(ส(สํานัานักงานป้
มโรค)
าปีางบประมาณ
พ.ศ.พ.ศ.
2558
ได้ผลคะแนน
4.9920
คิดเป็คินดร้เป
อยละ
2. รางวั
หน่วลยงานที
่มีผลการประเมิ
นคารันบคํรองการปฏิ
บัติรบาชการ
ประจ
าปีางปบประมาณ
หนวยงานที
ม่ ผี ลการประเมิ
ารับรองการปฏิ
ตั ริ าชการ
ประจํ
งบประมาณ2559
๒๕๕๙ได้ไดรับรบั รางวั
รางวัลลระดั
ระดับบ
๒. ลรางวั
ดีดีเด่เดนนลลําดัาดับบทีที่ 2่ ๒สานั
องกัองกั
นควบคุ
มโรคที
่ 9 จั่ ๙งหวั
มา ได้มาผลคะแนน
4.9800
คิดเป็นคิร้ดอเปยละ
สํานักงานป้
กงานป
นควบคุ
มโรคที
จังดหวันครราชสี
ดนครราชสี
ไดผลคะแนน
๔.๙๘๐๐
นรอ99.60
ยละ ๙๙.๖๐
สรุปคะแนนประเมินผลปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2558 – 2559
ร้อยละ (คะแนน)
รายมิติ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
55.00 (55)
59.80 (60)
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
9.94 (10)
9.80 (10)
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
15.00 (15)
10.00 (10)
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
19.90 (20)
20.00 (20)
รวมทั้ง 4 มิติ
99.84
99.60
กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นและประสบผลสาเร็จ

สวนที่ ๕

กิจกรรมที่เปนจุดเดนและประสบผลสําเร็จ

1. ๑.ผู้บผูริบหริารทุ
กระดั
บเข้บาเขมามี
ส่วสนร่
วมในการประชุ
หารทุ
กระดั
ามามี
วนร
วมในการประชุมถ่มาถยทอด
ายทอดและต่
และตอรองตั
อรองตัวชีว้วชีัด้วัดสสําคัาคัญญของหน่
ของหนววยงาน
ยงาน
โดยใช้
ต
าราง
OS
Matrix
ค
ารั
บ
รอง
ฯ
ของหน่
ว
ยงาน
และการถ่
า
ยทอดตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
สู
ร
่
ะดั
บ
กลุ
ม
่
และรายบุ
ค
คล
โดยใชตาราง OS Matrix คํารับรองฯ ของหนวยงาน และการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับกลุม และรายบุคคล
2. จัดทาลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ และข้อตกลงปฏิบัติราชการ (MOU) ประจาปีงบประมาณ
๒. จัดทําลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และขอตกลงปฏิบัติราชการ (MOU) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน กับหัวหน้ากลุ่ม หั วหน้าฝ่าย โดยระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหวางหัวหนาหนวยงาน กับหัวหนากลุม หัวหนาฝาย โดยระบุตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการ
ประเมินผลตัวชี้วัด ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
ประเมิน3.ผลตัระดั
วชี้วบัดหน่
ที่ใวชยงานใช้
ประเมินเผลการปฏิ
ิราชการได
อยางชัายระดั
ดเจน บเปOS
นรูปธรรม
ครื่องมือถ่บาัตยระดั
บ ตารางถ่
Matrix ของหน่วยงาน และกาหนด
๓.
ระดั
บ
หน
ว
ยงานใช
เ
ครื
่
อ
งมื
อ
ถ
า
ยระดั
บ
ตารางถ
า
ยระดั
บ
OS
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน แบ่งบทบาทการดาเนินงานของ Owner และ SupporterMatrix ของหนวยงาน และกําหนด
ผูรับผิด4.
ชอบที
งบทบาทการดํ
และาตาราง
Supporter
ระดั่ชบัดเจน
กลุ่มมีแบการถ่
ายระดับตัวาชีเนิ้วนัดงานของ
กลุ่มลงสู่บOwner
ุคคล โดยท
KPI matrix O/S ของกลุ่มงาน พร้อม
๔.
ระดั
บ
กลุ
ม

มี
ก
ารถ
า
ยระดั
บ
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
กลุ
ม

ลงสู
บ

ค
ุ
คล
โดยทํ
า
ตาราง
matrixบO/S
ของกลุมงาน พรอม
จัดทาตาราง RPUI ความสาเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในคารับKPI
รองการปฏิ
ัติราชการ
จัดทําตาราง
ความสําเร็จตามตัวนชีผลการปฏิ
้วัดและคาเป
่กําหนดไว
ในคํารั(PMS)
บรองการปฏิ
บัติรอาชการ
5. RPUI
มีคณะกรรมการประเมิ
บัตาิหมายที
ราชการของบุ
คลากร
และตามข้
ตกลงการปฏิบัติ
๕. มีคของหน่
ณะกรรมการประเมิ
นผลการปฏิบัติราชการของบุ
(PMS)ายระดั
และตามข
อตกลงการปฏิ
บัติ
ราชการ (MOU)
วยงาน เพื่อตรวจสอบความครบถ้
วน ถูกต้คอลากร
ง ของการถ่
บ และการจั
ดทา PMS
ราชการ
เพื่อตรวจสอบความครบถ
วน ถูกตองดของการถ
ายระดับ และการจั
ทํา PMS
ระดั
บบุคคล(MOU)
พร้อมทัของหน
้งเป็นทีวมยงาน
ตรวจประเมิ
นภายในของหน่วยงานในการคั
กรอง ตรวจสอบผลการด
าเนินดงานตาม
คระดั
ารับรอง
กลุน่มทีงาน
รอบ 6, 9 นและ
12 เดือน โดยจั
ดทาเครื่องมืดกรอง
อ (check
sheet) การตรวจประเมิ
นผล
บบุคฯคลและพรMOU
อมทั้งเป
มตรวจประเมิ
ภายในของหน
วยงานในการคั
ตรวจสอบผลการดํ
าเนินงานตาม
การด
นงานและ
พร้อMOU
มให้ขกลุ
้อเสนอแนะในการจั
เก็บเอกสารหลั
ฐานดในรอบการประเมิ
น 6,sheet)
9 และ การตรวจประเมิ
12 เดือน
คํารัาเนิ
บรองฯ
ม งาน รอบ ๖, ๙ดและ
๑๒ เดือน กโดยจั
ทําเครือ่ งมือ (check
นผล
การดําเนินงาน พรอมใหขอเสนอแนะในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ในรอบการประเมิน ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน
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๖. กระบวนการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั คาเปาหมายคํารับรองฯ ของหนวยงาน ในการ
ประชุมผูบ ริหารในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตัวชีว้ ดั คํารับรองฯ ของหนวยงานทุกเดือน ผูก าํ กับตัวชีว้ ดั ของ
หนวยงาน
๗. มีระบบการตรวจประเมินการรายงานความกาวหนา SAR รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน เพือ่ ประเมินผล
ความสําเร็จตัวชี้วัด คาเปาหมาย ในระบบ Estimates ทั้งคุณภาพการรายงาน เนื้อหา การแนบเอกสารหลักฐานที่
สอดคลองกับตัวชี้วัด โดยสรุปผลและใหขอเสนอแนะรายตัวชี้วัด กับผูจัดเก็บตัวชี้วัดรายไตรมาส
๘. ผูก าํ กับ ผูจ ดั เก็บตัวชีว้ ดั ใหความสําคัญการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ศึกษารายละเอียด Template และ
วางแผนงานการดําเนินงานที่ชัดเจน และตรงตามแผนที่กําหนดไว

บทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินการ

๑. การมีสว นรวมของบุคลากรทุกระดับมีความสําคัญในการรวมวางแผน รวมคิด รวมลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให
งานที่ไดรับถายทอดไปบรรลุเปาหมายที่กําหนด
๒. กระบวนการถายระดับตัวชี้วัด สิ่งที่เปนหัวใจหลักของการถายระดับตัวชี้วัด คือ การมีเวที ระหวาง
ผูกํากับตัวชี้วัด Owner และ Supporter ไดตอรองพูดคุยถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหตัวชี้วัดบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
๓. การตรวจประเมินภายในหนวยงาน เปนวิธกี ารตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ทั้งในเรื่องรายละเอียดการเขียนสรุปรายงาน การจัดเก็บเอกสาร ความถูกตองของขอมูลที่ตองตรงกับ
Template ตัวชี้วัด

ภาพประกอบ

สวนที่ ๕

ภาพการรับมอบรางวัลหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการหนวยงานกรมควบคุมโรคดีเดน (สํานักงานปองกันควบคุมโรค)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ใหไว ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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สวนที่ ๕

นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค
ใหเกียรติมอบโลและเกียรติบัตรใหกับหนวยงาน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับรางวัลระดับดีเดน ลําดับที่ ๒
(วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุม กรมควบคุมโรค)

ภาพกระบวนการตรวจประเมินคํารับรองปฏิบัติราชการของหนวยงาน
จากคณะกรรมการประเมินผลฯ ภายในหนวยงาน (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙)
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ชื่อผลงานเดน

“Model development of referral system for leprosy patients and enhancement of quality
of leprosy control under low endemic condition, Surin Province”

ชื่อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ กลุม English Oral Presentation ในงานสัมมนาวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ชื่อเจาของผลงาน

๑. นางญาดา โตอุตชนม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมงานพัฒนาวิชาการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
E-mail : pooky๖๘๓๓@gmail.com โทรศัพท : ๐๔๔-๒๑๒๙๐๐ ตอ ๑๓๔
๒. นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ความเปนมา

รายงานประจําป ๒๕๕๙
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จากบทบาทหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบเปนผูบ ริหารจัดการโปรแกรมควบคุมโรคเรือ้ น เขตสุขภาพที่ ๙ มาเปนเวลา
หลายป ไดวิเคราะหสถานการณโรคเรื้อนจังหวัดสุรินทร ที่พบวา จํานวนผูปวยโรคเรื้อนรายใหมที่ลดลง บางอําเภอ
ไมมีผูปวยโรคเรื้อนรายใหม ทําใหความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อนของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน
ลดลงจนกระทั่งหมดไป และจากแผนยุทธศาสตรโรคเรื้อนในสภาวการณความชุกโรคตํ่า รวมถึงการสังเคราะห
เอกสารวิชาการ รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญโรคเรื้อน ทําใหเกิดคําถามวาถาเราปรับรูปแบบใหมีการวินิจฉัย
รักษาโรคเรื้อนที่โรงพยาบาลศูนยจังหวัดสุรินทร โดยใหพื้นที่เปนผูใหความรูในชุมชน คนหา คัดกรองผูที่มีอาการ
สงสัยโรคเรื้อนและสงมาตรวจวินิจฉัยรักษาที่คลินิกโรคเรื้อน โรงพยาบาลสุรินทรจะเปนอยางไร จึงไดทําการพัฒนา
รูปแบบระบบสงตอผูปวยโรคเรื้อนและการเพิ่มคุณภาพงานควบคุมโรคเรื้อน ภายใตสภาวการณความชุกตํ่า
จังหวัดสุรินทร มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช Monoﬁlaments ตรวจปองกันความพิการในผูปวยโรคเรื้อน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหแกผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนจังหวัดสุรินทร ดังนี้
• ปรับระบบการบริการใหโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจังหวัดเปนสถานที่ในการวินิจฉัย รักษา
โรคเรื้อน และการฟนฟูความพิการในระบบการสงตอระดับทุติยภูมิ
• การปรับมาตรฐานงานโรคเรือ้ นตามมาตรฐานทีส่ ถาบันราชประชาสมาสัยกําหนดไวในการพัฒนา และ
รับรองมาตรฐานการควบคุมโรคเรื้อน (Leprosy Accreditation : LA)
• บทบาทการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค โดยกําหนดใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนผู
ประสานงานโรคเรือ้ นระดับจังหวัด และกําหนดพืน้ ทีเ่ ปาหมายการดําเนินงาน รวมทัง้ การวางแผนแกไข
ปญหาในพืน้ ที่ คลังยาและเวชภัณฑโรคเรือ้ น รวมถึงการนิเทศกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน
• กําหนดใหโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในระบบสงตอระดับทุตยิ ภูมแิ ละปฐมภูมิ
มีบทบาทหนาที่ใหความรูเรื่องโรคเรื้อนแก อาสาสมัครสาธารณสุข และชุมชน การตรวจผูสัมผัสโรค
รวมบาน การรณรงคโรคเรื้อนในสัปดาหราชประชาสมาสัย การฝกอบรมฟนฟูวิชาการใหเจาหนาที่มี
ความรูเ รือ่ งโรคเรือ้ น สามารถตรวจคัดกรองโรคเรือ้ นและสงไปรับการตรวจยืนยันและการวินจิ ฉัยโรค
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•

เรือ้ นทีส่ ถานบริการเชีย่ วชาญโรคเรือ้ น (Leprosy node) โรงพยาบาลศูนยสรุ นิ ทร และการสงเคราะห
ฟนฟูสภาพผูที่ไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน
จัดทําหนังสือราชการสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงบทบาทหนาที่ของสถานบริการเชี่ยวชาญ
โรคเรื้อน บทบาทหนาที่ของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

หลังจากนัน้ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการชวยเหลือผูไ ดรบั ผลกระทบจากโรคเรือ้ นในชุมชนโดยชุมชน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การคนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหม เพื่อกําหนดแนวทางการคนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหม
และวางแผนการดําเนินงานคนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้
๑) สถานการณระบบบริการงานควบคุมโรคเรือ้ น จังหวัดสุรนิ ทร มีโรงพยาบาลศูนย คือ โรงพยาบาลศูนย
สุรินทร จํานวน ๑ แหง โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน ๑ แหง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ เตียง ๖๐ เตียง และ
ขนาด ๓๐ เตียง จํานวน ๑๓ แหง ไดพัฒนาใหโรงพยาบาลศูนยสุรินทรเปนโรงพยาบาลเชี่ยวชาญโรคเรื้อน ที่ผาน
มาตรฐานการใหบริการคลินกิ โรคเรือ้ นระดับ A มีแพทยผวิ หนังและพยาบาลวิชาชีพใหบริการดูแลรักษาผูป ว ยโรคเรือ้ น
ซึ่งพยาบาลวิชาชีพผูรับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อนจะทําหนาที่เปนผูจัดการคลินิกโรคเรื้อน ในการติดตามผูปวยใหมา
รับยาครบ การประสานงานกับกลุมงานเวชกรรมสังคม ประสานงานกับผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับจังหวัด
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีเครือขายที่เปนหนวยงานอื่นนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล แตยังไมมีรูปแบบกิจกรรมการดําเนินงานที่ชัดเจน
ศูนยสาธารณสุขชุมชนจะมีเจาหนาทีท่ ไี่ ดรบั การอบรมโรคเรือ้ นเปนผูร บั ผิดชอบงานโรคเรือ้ น มีบทบาทหนาที่
ในการตรวจผูส มั ผัสโรครวมบาน การติดตามผูป ว ยทีข่ าดยา การเตรียมชุมชนในการคนหาผูป ว ยโรคเรือ้ นระดับอําเภอ
หรือผูรับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อนประสานงาน และการใหสุขศึกษาในชุมชน
ยารักษาโรคเรื้อน ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันราชประชาสมาสัย อุปกรณสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อน
ที่ยากจน ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณการบริหารจัดการ ไดรับงบประมาณจากหนวยคูสัญญาระดับปฐมภูมิ และเงินหลักประกัน
สุขภาพดีถวนหนา (Universal Coverage)
การจัดการดานฐานขอมูล มีการลงบันทึกตามระบบระเบียนรายงานของโรคเรือ้ นและจัดเก็บรายละเอียด
ในคอมพิวเตอร
๒) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการงานควบคุมโรคเรื้อนจังหวัดสุรินทร โดยเนนการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น วางแผนการดําเนินงาน ลงมือปฏิบัติ การทําคูมือขั้นตอนการดําเนินงานควบคุม
โรคเรื้อน รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งไดแผนงานและไดดําเนินการแลว ไดแก การพัฒนาสถานบริการ
เชี่ยวชาญโรคเรื้อน ผานมาตรฐานระดับ A การอบรมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานควบคุมโรคเรื้อน การ
ใหความรูแ กผนู าํ ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข การจัดทํามาตรฐานคลินกิ โรคเรือ้ น การคนหาผูป ว ยโรคเรือ้ นรายใหม
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
๓) รูปแบบระบบสงตอผูป ว ยโรคเรือ้ น จังหวัดสุรนิ ทร มีระบบดังนี้ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล
สงตอผูที่มีอาการสงสัยโรคเรื้อนไปที่โรงพยาบาลชุมชน เพื่อใหแพทยตรวจคัดกรองโรคเรื้อน หากพบผูที่มีอาการ
สงสัยโรคเรื้อนจะสงตอมายังโรงพยาบาลศูนยสุรินทร และหากผูปวยไปโรงพยาบาลศูนยสุรินทรเอง พบวาเปนโรค
เรื้อนจะใหกลับไปทําใบสงตัวมาในครั้งตอไปและผูปวยจะไดรับการวินิจฉัยรักษาที่โรงพยาบาลศูนยสุรินทร หากมี
ปญหาเรื่องคาเดินทาง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา มีคาเดินทางสนับสนุนใหกับผูปวยครั้งละ
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๒๐๐ บาท สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรจะ
ติดตามการดําเนินงานปละ ๒ ครั้ง
๔) มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเรือ้ นจังหวัดสุรนิ ทร โดยผูร บั ผิดชอบงานโรคเรือ้ น
ระดับเขต นิเทศงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน และนิเทศงานพื้นที่เปาหมายของ
โรคเรื้อนรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอควบคุมกํากับ ติดตามการดําเนินงานของ
ตําบลในพืน้ ทีเ่ ปาหมายของโรคเรือ้ นตามรูปแบบใหม เพือ่ เรงรัดใหมกี จิ กรรมคนหาผูป ว ยโรคเรือ้ นรายใหมใหพบโดยเร็ว
โดยสรุปผลการศึกษาในครัง้ นี้ ทําใหทราบรูปแบบระบบการสงตอและการเพิม่ คุณภาพงานควบคุมโรคเรือ้ น
ในสภาวการณความชุกตํ่าจังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางการควบคุมโรคเรื้อนตอไป

ปจจัยแหงความสําเร็จ

การมีเครือขายการดําเนินงานโรคเรื้อนที่เขมแข็ง มีผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนที่ชัดเจน และปฏิบัติงานเปน
เวลานานและไดรับการพัฒนาศักยภาพจากสถาบันราชประชาสมาสัยและสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด
นครราชสีมา

การพัฒนาตอยอดความสําเร็จ

ไดนาํ รูปแบบดังกลาวไปขยายผลในจังหวัดบุรรี มั ย ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา และมีการติดตามนิเทศ
งานเปนประจําทุกป เพื่อใหระบบทีไดดําเนินการไวมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป

ภาพประกอบ
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ชื่อผลงานเดน

ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) ป พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อรางวัล

โลประกาศเกียรติคุณ “ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team)” ระดับประเทศ
ภายใตการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ/ทองถิ่น
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
๑. ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) ระดับยอดเยี่ยม (Advanced) จํานวน ๓ ทีม ไดแก
๑.๑ RTI Team อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร
๑.๒ RTI Team อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย
๑.๓ RTI Team อบต.โปงนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
๒. จังหวัดและเขตดีเดนที่มีทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) มากที่สุด
๒.๑ ระดับจังหวัดดีเดน ไดแก จังหวัดบุรีรัมย
๒.๒ ระดับเขตดีเดน ไดแก สํานักงานควบคุมปองโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเจาของผลงาน

๑. RTI Team อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร เจาของผลงานโดย RTI Team อําเภอปราสาท*
๒. RTI Team อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย เจาของผลงานโดย RTI Team อําเภอพุทไธสง*
๓. RTI Team อบต.โปงนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เจาของผลงานโดย RTI Team อบต.โปงนก*
๔. จังหวัดบุรีรัมย เจาของผลงานโดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
๕. สํานักงานควบคุมปองโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
(หมายเหตุ* เจาของผลงาน คือ ความรวมมือแบบสหสาขาจากหลายหนวยงาน อันประกอบดวย สาธารณสุข
ตํารวจ อปท. แกนนําชุมชน ชาวบาน ฯลฯ)

สวนที่ ๕

เกริ่นนํา/ความเปนมา

อุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับตน ๆ ของประเทศ ขอมูลจาก
องคการอนามัยโลก พบวาประเทศไทยมีประชากรเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดเปนอันดับ ๒ ของโลก
รองจากประเทศลิเบีย แนวโนมการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตั้งแตป ๒๕๕๔-๒๕๕๗ มี
แนวโนมคอนขางคงที่และมีคาสูงกวา ๑๘ ตอแสนประชากรซึ่งเปนคาเฉลี่ยการตายดวยอุบัติเหตุทางถนนจากทุก
ประเทศทั่วโลก สําหรับเขตสุขภาพที่ ๙ เปนเขตสุขภาพที่มีผูเสียชีวิตมากเปนอันดับ ๒ ของประเทศ และพิจารณา
รายจังหวัด พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการตายตอแสนประชากรมากที่สุดและสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ
รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย ยกเวนจังหวัดชัยภูมิที่มีการเสียชีวิตตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศ
ประเทศไทยไดตงั้ เปาหมายของทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) คือ ลดการ
ตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงรอยละ ๕๐ โดยเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป ตองดําเนินการใหไดเฉลี่ยรอยละ
๗ - ๘ ตอป จึงจะบรรลุเปาหมายทศวรรษฯ หรือ คิดเปนลดลงปละ ๒ ตอประชากรแสนคน ดังนั้น คาเปาหมาย
ตอประชากรแสนคน คือ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ไมเกิน ๒๒, ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไมเกิน ๒๐, ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมเกิน
๑๘, ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไมเกิน ๑๖, ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ไมเกิน ๑๔, ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ไมเกิน ๑๓, ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ไมเกิน
๑๒ และ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมเกิน ๑๑ ตอประชากรแสนคน
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การแกปญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ผานมาหลายพื้นที่ไดดําเนินการดวยวิธีตาง ๆ ตามแตละบริบทของพื้นที่
แตยังไมสามารถแกปญหาใหไดผล ๑๐๐ % เพราะอุบัติเหตุทางถนนมีปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของ ไดแก ปจจัย
ดานคน ปจจัยดานรถ ปจจัยดานถนนและสิ่งแวดลอม และปจจัยอื่น ๆ ฉะนั้นมาตรการในการดําเนินการสําหรับ
การปองกันอุบัติเหตุทางถนนจึงควรที่จะครอบคลุมปจจัยเสี่ยงทั้งหมด
เขตสุขภาพที่ ๙ โดย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา รวมกับ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร ไดตระหนักในปญหาการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน จึงเกิดความรวมมือในการดําเนินงานแบบสหสาขา และเกิดกลยุทธในการดําเนินงานปองกัน
การบาดเจ็บทางถนน ภายใตการขับเคลื่อนงาน โดยอาศัยเทคนิค ๕ ส อันไดแก ๑) สารสนเทศ ๒) สหสาขา ๓)
สวนรวม ๔) สุดเสี่ยง และ ๕) สุดคุม รวมถึงการศึกษาสภาพปญหาอุบัติเหตุจราจรและแนวทางการดําเนินงานให
ประสบผลสําเร็จดวยกลไกล SWOT และ LOGIC MODEL โดยการมองวา อุบัติเหตุจราจรเปนเรื่องที่สามารถ
ปองกันไดโดยการปองกันในเรือ่ งการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนอันจะนําไปสูก ารเสียชีวติ ซึง่ ปจจัยสําคัญทีท่ าํ ให
เกิดอุบัติเหตุมีหลายปจจัยที่เกี่ยวของ อันไดแก ตัวบุคคล รถ ถนนและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงระเบียบขอบังคับ
กฎหมาย หรือสภาพหลังเกิดเหตุการณชวยฟนคืนชีพเบื้องตน การนําสง การรักษา ก็เปนปจจัยสําคัญที่ไมควร
มองขาม นํามาสูการคิดคนและพัฒนาจนเกิดเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานเพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ภายใตชื่อ “ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน” (RTI Team) เขตสุขภาพที่ ๙ ขึ้น ดวยเครื่องมือการ
ดําเนินงาน ๙ กิจกรรมหลัก ใน ๔ ระดับ ไดแก ๑) ระดับพื้นฐาน (basic) ๒) ระดับดี (good) ๓) ระดับดีมาก
(excellent) และ ๔) ระดับยอดเยี่ยม (Advanced) ซึ่งกิจกรรมที่เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงาน ๙ กิจกรรม
ประกอบดวย แผนงาน การจัดการทีม สถานการณและขอมูล การจัดการจุดเสี่ยงตอการบาดเจ็บทางถนน การให
ความรูและประชาสัมพันธ การสอบสวนการบาดเจ็บทางถนนและจํานวนการเสียชีวิต อาสาสมัครที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน การเฝาระวังการบาดเจ็บในชุมชน หรือหนวยงาน หรือองคกร และสรุปผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใหทีมหรือหนวยงานในพื้นที่ ๔ จังหวัด รวม ๘๘ อําเภอ ไดรวมสมัครและดําเนินการโดยมุงหวัง
เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนน โดยแตละทีมหรือหนวยงานที่ผานการประเมินดังกลาวจะไดเขารับ
รางวัลเวทีวิชาการปองกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุทางถนน ระดับเขตสุขภาพที่ ๙ ชวงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
และเวทีรับรางวัลในระดับประเทศ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
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๑. ความเขมแข็ง และการพลักดันของผูน าํ ในทุกระดับ เชน การประชาสัมพันธ การลงเยีย่ มเสริมพลัง การนิเทศ ฯลฯ
๒. แกนนําหลัก มีศักยภาพและความมุงมั่นในการทํางาน
๓. การมีคาํ สัง่ คณะทํางาน ทําใหสามารถมองเห็นกรอบการทํางานทีช่ ดั เจน และเปนเครือ่ งมือแหงความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่
๔. แนวทางการดําเนินงาน (RTI Team) ๙ กิจกรรม มีความชัดเจนทําใหพื้นที่สามารถมองเห็นวิธีการ
ทํางานไดจริง ครอบคลุม และมีความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ
๕. การถายทอดลงสูพื้นที่ รวมไปถึงการสนับสนุน ติดตาม เสริมพลังอยางตอเนื่อง
๖. สวนใหญผูบริหารระดับเขต จังหวัด อําเภอ เปนคนเดิม และใหความสําคัญตองานอุบัติเหตุอยางตอเนื่อง
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มีจํานวนรวมที
ม (RTI
Team)
เขตสุ
ขภาพที
จํานวน
๑๐๑
7.๗.มีจานวนรวมที
ม (RTI
Team)
เขตสุ
ขภาพที
่ 9 ่ จ๙านวน
101
ทีมทีม
ทีมที(RTI
๗๒
ม (RTITeam)
Team) จัจังงหวั
หวัดดบุบุรรีรีรัมัมยย์
72 ทีทีมม
ทีมที(RTI
๑๑
ม (RTITeam)
Team) จัจังงหวั
หวัดดนครราชสี
นครราชสีมมาา
11 ทีทีมม
ทีมที(RTI
๑๐
ม (RTITeam)
Team) จัจังงหวั
หวัดดชัชัยยภูภูมมิิ
10 ทีทีมม
ทีมที(RTI
๘8ทีมทีม
ม (RTITeam)
Team) จังหวัดสุรินทร
ทร์
้นตอนที
่สาคั่สญําคัญ
กิจกรรม/วิ
กรรม/วิธีกธาร/ขั
ีการ/ขั
้นตอนที

การดําเนิ
าเนินนงานที
งานที่บบรรลุ
่ รรลุเป้เปาหมายได้
าหมายไดเพราะด
เพราะดําเนิ
าเนินนงานได้
งานไดคครบทั
รบทั้งง้ 9๙ กิกิจจกรรม
กรรม โดยมี
การด
โดยมีคความสมบู
วามสมบูรรณณ์ททงั้ ั้งเชิเชิงงปริ
ปริมมาณ
าณ
และเชิ
ง
คุ
ณ
ภาพ
และได
ร
บ
ั
การรั
บ
รองในระดั
บ
เขตและประเทศ
(ผลคะแนนไม
ต
า
่
ํ
กว
า
๙๕
คะแนน)
และเชิงคุณภาพ และได้รับการรับรองในระดับเขตและประเทศ (ผลคะแนนไม่ต่ากว่า 95 คะแนน)
เกณฑการประเมิ
การประเมินทีนมทีป้มอปงกั
องกั
นการบาดเจ็
บทางถนน(RTI
(RTITeam)
Team)เขตสุ
เขตสุ
ขภาพที
๙ (๙๐
คะแนน)
เกณฑ์
นการบาดเจ็
บทางถนน
ขภาพที
่ 9 ่ (90
คะแนน
)
กิจกรรมที่

การดาเนินการ (RTI Team)

1. แผนงาน
(10 คะแนน)

สวนที่ ๕

2. การจัดการทีม
(10 คะแนน)
3. สถานการณ์
และข้อมูล
(10 คะแนน)
4. การจัดการจุด
เสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บทางถนน
(10 คะแนน)

5. การให้ความรู้
และ
ประชาสัมพันธ์
(10 คะแนน)
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พื้นฐาน
(basic)
√

ดี
(good)
√

ระดับ

ดีมาก
ยอดเยี่ยม
(excellent) (Advanced)
√
√

 แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/
โครงการ
√
√
√
 ความต่อเนื่องในการดาเนินการ
 การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม 2 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน
√
√
√
 การแลกเปลี่ยนทรัพยากร
2 ปี
3 ปี
4
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ย้อนหลัง
ย้อนหลัง
ปีย้อนหลัง
√
√
√
 มีการใช้ประโยชน์ข้อมูล
3 จุด
5 จุด
10 จุด
 การสารวจพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บทางถนน
3 จุด
5 จุด
10 จุด
 การจัดทาแผนที่จุดเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บทางถนน
3 จุด
5 จุด
10 จุด
 การจัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บทางถนน
ทุก
ทุก
ทุก
 การให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุ
2 เดือน
1 เดือน
จราจรและการป้องกันในชุมชน 3 เดือน
องค์กร หรือหน่วยงาน
จานวน
จานวน
จานวน
 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์(RTI
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
Team) เช่น ใช้หมวกกันน็อค/
เข็มขัดนิรภัย ฯ

√
5 หน่วยงาน
√
5 ปี
ย้อนหลัง
√
15 จุด
15 จุด
15 จุด
ทุก
1 เดือน
จานวน
3 ครั้ง
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เกณฑ์กการประเมิ
ารประเมินนทีทีมมปป้อองกั
งกันนการบาดเจ็
การบาดเจ็บบทางถนน
เกณฑ
ทางถนน (RTI
(RTI Team)
Team) เขตสุ
เขตสุขขภาพที
ภาพที่ ่ 9๙ (90
(๙๐ คะแนน
คะแนน))(ต่(ตออ))
กิจกรรมที่
6. การสอบสวน
การบาดเจ็บทาง
ถนนและจานวน
การเสียชีวิต
(10 คะแนน)

การดาเนินการ (RTI Team)
 การสอบสวนการบาดเจ็บ หรือ
การตาย จากอุบัติเหตุจราจร
กรณีเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่

พื้นฐาน
(basic)
1
ครั้ง / ปี

ดีมาก
ยอดเยี่ยม
(excellent) (Advanced)
3
3
ครั้ง / ปี
ครั้ง / ปี

ลดลง
10 %

ลดลง
20 %

ลดลง
30 %

จานวน
10 คน / ปี

_

_

_

จานวน
10 คน / ปี

จานวน
20 คน / ปี

ทุก
2 เดือน

ทุก
1 เดือน

ทุก
1 เดือน

1
ฉบับ / เรื่อง

1
ฉบับ / เรื่อง

1
ฉบับ / เรื่อง
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ลดลง
 จานวนการตาย หรือการ
5%
บาดเจ็บ หรือจานวนครั้ง ของ
อุบัติเหตุทางถนนลดลงตาม
เกณฑ์
7. จานวน
จานวน
 อาสาสมัครทีไ่ ด้รับการอบรม
อาสาสมัครที่
จากทีม(RTI Team) เช่น อาสา 5 คน / ปี
สนับสนุนการ
จราจร อาสาสมัคร ของชุมชน/
ดาเนินงานป้องกัน
หมู่บ้าน ฯลฯ
อุบัติเหตุทางถนน  อาสาสมัครทีผ่ ่านการอบรม
_
(10 คะแนน)
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สพฉ./สธฉ./ทางหลวง/ตารวจ/
โรงพยาบาล/ฯลฯ
8. การเฝ้าระวัง
ทุก
 การเฝ้าระวังอุบัติเหตุในชุมชน
การบาดเจ็บใน
3 เดือน
หน่วยงาน หรือองค์กร ตาม
ชุมชน หรือ
กาหนดช่วงเวลาเสี่ยงต่อการ
หน่วยงาน หรือ
เกิดอุบัติเหตุ เช่นเทศกาลปี
องค์กร
ใหม่ สงกรานต์ หรือช่วงเวลา
(10 คะแนน)
เร่งรีบ หรือตามที่ทีมกาหนด
เช่น ด่านชุมชน
9. สรุปผลการ
1
 สรุปผลการดาเนินงาน(ก่อนดาเนินงาน
ฉบับ / เรื่อง
หลัง)/การติดตามประเมินผล
(10 คะแนน)

ดี
(good)
2
ครั้ง / ปี

ระดับ
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ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ผลผลิต

มีพื้นที่ที่มีการดาเนินงานทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน
(RTI Team) เขตสุขภาพที่ 9
ตัวชี้วัด
อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน

เป้าหมาย

ผลงาน

10 หน่วยงาน

101 หน่วยงาน

เป้าหมาย
≤ 16 ต่อ ปชก.แสนคน

ผลงาน
16 ต่อ ปชก.แสนคน

การพัฒฒนาต่
าเร็าจเร็จ
การพั
นาตออยอดความส
ยอดความสํ

ผลจากการด
ตามกลไก “ที
“ทีมมปป้อองกั
งกันนการบาดเจ็
การบาดเจ็บบทางถนน”(RTI
ทางถนน”(RTI Team)
Team)
ผลจากการดําเนิ
าเนินนงานของพื
งานของพื้นน้ ทีที่ เขตสุ
่ เขตสุขขภาพที
ภาพที่ 9่ ๙ ตามกลไก
พบว่าาประสบผลสํ
ประสบผลสาาเร็
ในเชิงงกระบวนการและผลลั
กระบวนการและผลลัพพธธ์ สามารถลดการเสี
สามารถลดการเสียยชีชีววิติตจากอุ
จากอุบบัตัติเิเหตุ
หตุททางถนนในพื
างถนนในพื้น้นทีที่ ่
พบว
เร็จจในเชิ
การได้จจริริงง รวมไปถึ
รวมไปถึงงกลายเป
กลายเป็นนกลไกที
กลไกที่ส่สําาคัคัญญทีที่ร่ระดั
ะดับบประเทศให
ประเทศให้คความสนใจและได
วามสนใจและได้ขขยายและพั
ยายและพัฒฒนาต
นาต่ออ สูสูเ่เขต
ขต
ดํดาาเนิ
เนินนการได
ภาพอื่น่น ๆๆ ทัทั่ว่วประเทศ
ประเทศ ได
ได้แแกก่ DHS-RTI
DHS-RTI (ระดั
(ระดับบอํอาาเภอ)
RTI Team
Team (ระดั
(ระดับบตํตาาบล)
สุสุขขภาพอื
เภอ) RTI
บล)
ภาพประกอบ

สวนที่ ๕

ภาพประกอบ

ภาพเวทีรับรางวัล RTI Team ระดับประเทศ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ภาพเวทีรับรางวัล RTI Team ระดับประเทศ 30 กันยายน 2559
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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ชื่อผลงานเดน

ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมนํ้า ประเภทบุคคลดีเดน
ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อรางวัล

ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมนํ้า ประเภทบุคคลดีเดน ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๕๙
กระทรวงสาธารณสุข ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ชื่อเจาของผลงาน

นายกฤศ เรียงไธสง ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
หนวยงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
อีเมล ohoh๙๗๘๔@hotmail.com
โทร. ๐๘๑ ๐๗๖ ๘๐๒๙
นายบารเมษฐ ผมคํา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
หนวยงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
อีเมล anuwat_asut@hotmail.co.th
โทร. ๐๘๕ ๖๓๑ ๐๐๒๐

เกริ่นนํา/ความเปนมา
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สถานการณการจมนํา้ ของเด็กในเขตเขตสุขภาพที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ พบวา มีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ ใน ป
พ.ศ. ๒๕๕๖ พบอัตราเด็กตายดวยการจมนํ้าภาพรวมประเทศ ๗.๕๖ เฉพาะเขตสุขภาพที่ ๙ เทากับ ๑๑.๗๗ จังหวัด
ที่มากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร ๑๔.๓๐ จังหวัดบุรีรัมย ๑๐.๕๐ จังหวัดชัยภูมิ ๑๐.๑๐ และ จังหวัดนครราชสีมา
๗.๔๐ ตามลําดับ ซึง่ มากกวา ๖.๕ ตอแสนประชากร ทีก่ รมควบคุมโรคกําหนด ๔ จังหวัด สรุป ตัง้ แต ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗
พบวาเขตเขตสุขภาพที่ ๙ มีอัตราเด็กจมนํ้าตายตอแสนประชากร มากกวาระดับประเทศทั้ง ๔ ป และเมื่อ
เปรียบเทียบภาพรวมเขต/ภาพรวมประเทศ กับรายจังหวัด พบวา จังหวัดที่มีอัตราเด็กจมนํ้าตายตอแสนประชากร
มากกวาภาพรวมเขตมี ๑ จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร (ในป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗) และจังหวัดที่มีอัตราเด็กจมนํ้าตาย
ตอแสนประชากรมากกวาภาพรวมของประเทศทุกป มี ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย ตามลําดับ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดพื้นที่ปญหา (เสี่ยงสูง) เปนปญหาสําคัญ
๑) จั ง หวั ด นครราชสี ม า (อํ า เภทพิ ม าย อํ า เภอชุ ม พวง) ๒) จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ (อํ า เภอภู เ ขี ย ว อํ า เภอแก ง คร อ )
๓) จังหวัดบุรีรัมย (อําเภอละหานทราย อําเภอบานกรวด อําเภอโนนดินแดง) ๔) จังหวัดสุรินทร (อําเภอปราสาท
อํ า เภอชุ มพลบุรี) และพื้นที่ที่กําหนดให เ ด็ ก จมนํ้ า เป นป ญ หาสํ า คั ญ และได ดํา เนิ นการพั ฒ นางานแล ว ได แก
๑) จังหวัดบุรีรัมย (อําเภอกระสัง อําเภอโนนดินแดง) ๒) จังหวัดสุรินทร (อําเภอชุมพลบุรี อําเภอจอมพระ อําเภอ
เมืองสุรินทร) สวนดานหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมีการดําเนินงานของพื้นที่รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
๑) อบจ.(ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ) ๒) อบต. (ใหการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ หรืองบประมาณ)
๓) หนวยกูชีพ (ใหการสนับสนุนดานบุคลากรสอนทักษะลอยตัวในนํ้า) แตปญหาที่พบคนใน ๑๖ อําเภอที่เสี่ยง
มีการขับเคลื่อนแกไขปญหานอย และนอกจากนั้นยังขาดทักษะกระบวนการ ไดแก การจัดประชุม มาตรการ
การขับเคลื่อนในพื้นที่มีนอย และการไมเปนตัวชี้วัดของอําเภอทําใหการกํากับติดตามไมชัดเจนและเปนลักษณะ
เปนงานเชิงรับมากกวาการปองกันตามมาตรการผูกอการดีดานเด็กจมนํ้า
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จากสถานการณและเหตุผลดังกลาว กลุม งานโรคไมตดิ ตอฯ (Cluster NATI) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา โดยผูรับผิดชอบงานหลัก ไดแก นายกฤศ เรียงไธสง ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
การ และนายบารเมษฐ ผมคํา ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จึงไดดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนา
ความรวมมือและสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการปองกันเด็กจมนํ้าในพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสรางศักยภาพพื้นที่ใหมีการดําเนินงานปองกันการจมนํ้า
การดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้าเขตสุขภาพที่ ๙ ประสบผลสําเร็จขึ้นมาไดเพราะอาศัยทิศทางการ
ดําเนินงานตามแนวทางของกรมควบคุมโรคภายใตกิจกรรม ทีมผูกอการดีปองกันการจมนํ้า (Merit Maker)
สํ า นั ก โรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กําหนดเกณฑ ประเมิ นผู  ก  อ การดี ก ารดํ า เนิ นงานป อ งกั นเด็ ก จมนํ้ า ๑๐
องคประกอบ ที่ชัดเจน อีกทั้งสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้าพื้นที่เสี่ยง และประเมินรับรองในระดับเขตสุขภาพที่ ๙ และจัดเวทีนําเสนอผลงาน
วิชาการดานการปองกันเด็กจมนํ้า ทําใหดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและประสบความสําเร็จในการทํางาน ตลอดจน
มีเครือขายในระดับพื้นที่หลายแหงครอบคลุมทั้ง ๔ จังหวัด กลาวคือ มีจํานวนทีม (Merit Maker) เขตสุขภาพที่ ๙
จํานวน ๒๖๔ ทีม ซึ่งมากที่สุดของทุกเขตในประเทศไทย ประกอบดวย ระดับทอง ๓๗ ทีม ระดับเงิน ๕๕ ทีม
ระดับทองแดง ๑๗๒ ทีม กระจายในพื้นที่ ๔ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา ๓๙ ทีม ดําเนินการ
๑๕/๓๒ อําเภอ (รอยละ๔๖.๘๗) จังหวัดบุรีรัมย ๑๑๖ ทีม ดําเนินการ ๒๒/๒๓ อําเภอ (รอยละ ๙๕.๖๕) จังหวัด
ชัยภูมิ ๑๕ ทีม ดําเนินการ ๗/๑๖ อําเภอ (รอยละ๔๓.๗๕) จังหวัดสุรินทร ๙๔ ทีม ดําเนินการ ๑๗/๑๗ อําเภอ
(รอยละ๑๐๐%) รวมอําเภอดําเนินการผูกอการดีเขต ๙ จํานวน ๖๑/๘๘ อําเภอ ครอบคลุมรอยละ ๖๙.๓๑% ดาน
ผลลัพธพบวา มีจํานวนเด็กอายุตํ่ากวา ๑๕ ปจมนํ้าเสียชีวิต ไมเกินคาเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด
๑๐๕ ราย (พบเสียชีวิต ๖๙ ราย ผานเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกําหนด)

สวนที่ ๕

ปจจัยแหงความสําเร็จ

๑. ได เ ครื อ ข า ยแกนนํ า ประกอบด ว ยเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ท อ งถิ่ น อบต. อพปร. มู ล นิ ธิ ฮุ ก
๓๑ มูลนิธิสวางคุณธรรม ครู นักเรียนที่ชวยกันเฝาระวังปองกันเด็กตกนํ้า
๒. ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ชุมชน คนทํางานเด็กจมนํ้าในพื้นที่ใหความสนใจจาก
ทุกฝายและหลาย ๆ หนวยงาน ทุกคนมีเปาหมายรวมกัน คือ เด็กปลอดภัยจากการจมนํ้า
๓. ไดรูปแบบในการดําเนินงาน พรอมที่จะขยายผลตอใหครอบคลุมทั้ง ๘๘ อําเภอ
๔. ผูบริหารเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
๕. หลายพืน้ ทีต่ ระหนักวาเด็กเสียชีวติ ๑ ราย เปนการสูญเสีย จึงรวมมือกันดําเนินการปองกันไมใหเด็กตก
เปนรายที่ ๒ และเกิดการบูรณาการรวมกันของทุกๆหนวยงาน
๖. ทีมผูกอการดี Merit Maker ระดับเขตสุขภาพที่ ๙ จํานวน ๒๖๔ ทีม
ทีมผูกอการดี จังหวัดบุรีรัมย
จํานวน ๑๑๖ ทีม
ทีมผูกอการดี จังหวัดสุรินทร
จํานวน ๙๔ ทีม
ทีมผูกอการดี จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน ๓๙ ทีม
ทีมผูกอการดี จังหวัดชัยภูมิ
จํานวน ๑๕ ทีม
๗. เกิดการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ไดดี กลาวคือ ระดับเขตสุขภาพที่ ๙ มีจํานวนแผนปองกันการจมนํ้า
(๒๖๔ แผน) จํานวนแหลงนํ้าเสี่ยงที่ไดรับการจัดการสิ่งแวดลอม (๑,๘๐๖ แหง) จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/รร.
อนุบาลมีการดําเนินงาน (๘๑๗ แหง) จํานวนสถานบริการสาธารณสุข ชุมชน โรงเรียนมีการใหความรู (๑,๑๖๑ แหง)
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จํานวนวิทยากรหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด (๓,๐๗๐ คน) จํานวนเด็กไดเรียนหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด
(๗๒,๕๐๐ คน) จํานวนคนในชุมชนหรือเด็กไดฝกปฏิบัติ CPR (๕,๒๒๐ คน) จํานวนครั้งการรณรงค (๒๖๔ ครั้ง)
จํานวนการประชาสัมพันธ (๑,๒๙๐ ครั้ง) การติดตามประเมินผล (๙๒ เรื่อง)
๘. ป พ.ศ. ๒๕๕๙ พื้นที่มีแนวทางดําเนินงานที่ชัดเจนตามแนวทางประเมินทีมผูกอการดีปองกันการ
จมนํา้ ๑๐ ขอ โดยสํานักโรคไมตดิ ตอ กรมควบคุมโรค กําหนดเกณฑประเมินผูก อ การดีการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํา้
เพื่อเปนมาตรการในการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้า ทําใหดําเนินการไดตามเปาหมายที่ตั้งไว

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สําคัญ

รายงานประจําป ๒๕๕๙
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การดํ า เนิ น งานที่ บ รรลุ เ ป า หมายได เพราะการพลั ก ดั น ให พื้ น ที่ ดํ า เนิ น งานได ค รบสมบู ร ณ ทั้ ง ๑๐
องคประกอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการประเมินรับรองจากคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด
ระดับเขต และระดับประเทศ ไดแก ๑) นโยบาย ๒) การบริหารจัดการ ๓) สถานการณและขอมูล ๔) การจัดการ
แหลงนํ้าเสี่ยง ๕) การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๖) การใหความรู ๗) การเรียนการสอนหลักสูตรวายนํ้าเพื่อ
เอาชีวิตรอด ๘) การสอนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ๙) การสื่อสารประชาสัมพันธ ๑๐) การศึกษาวิจัยหรือ
ติดตามประเมินผล
โดยพื้นที่ใหการยอมรับการประเมินดังกลาวและเปนการยกระดับการทํางานโดยหลายพื้นที่มีการ
กําหนดการปองกันเด็กจมนํ้าเปนนโยบายของหนวยงาน เชน อบต. เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา รวมกับ สสจ.นครราชสีมา สสจ.ชัยภูมิ สสจ.บุรีรัมย สสจ.สุรินทร เยี่ยมประเมินรับรองในระดับ
เขตสุขภาพที่ ๙ และมีการมอบโลและใบประกอบรับรองทีมที่ดําเนินการปองกันเด็กจมนํ้าไดดีเดน ทั้งในระดับทอง
ระดับเงิน และระดับทองแดง เปนการสนับสนุนพื้นที่อยางตอเนื่อง ตลอดจนสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา จัดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการดานการปองกันเด็กจมนํ้าซึ่งไดรับความสนใจจากหลายพื้นที่
และมีการแลกเปลี่ยนการทํางานกันอยางตอเนื่อง เปนความโดดเดนของเขตสุขภาพที่ ๙ จนไดรับรางวัลใน
ระดับประเทศหลายรางวัล
ผลการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ ภายใตทีมผูกอการดีปองกันการจมนํ้า (Merit Maker) โดยเครื่องมือ
๑๐ องคประกอบ พบวา เขตสุขภาพที่ ๙ มีจํานวนแผนปองกันการจมนํ้า (๒๖๔ แผน) จํานวนแหลงนํ้าเสี่ยงที่ไดรับ
การจัดการสิ่งแวดลอม (๑,๘๐๖ แหง) จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/รร.อนุบาลมีการดําเนินงาน (๘๑๗ แหง) จํานวน
สถานบริการสาธารณสุข ชุมชน โรงเรียนมีการใหความรู (๑,๑๖๑ แหง) จํานวนวิทยากรหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอา
ชีวิตรอด (๓,๐๗๐ คน) จํานวนเด็กไดเรียนหลักสูตรวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด (๗๒,๕๐๐ คน) จํานวนคนในชุมชนหรือ
เด็กไดฝกปฏิบัติ CPR (๕,๒๒๐ คน) จํานวนครั้งการรณรงค (๒๖๔ ครั้ง) จํานวนการประชาสัมพันธ (๑,๒๙๐ ครั้ง)
การติดตามประเมินผล (๙๒ เรื่อง) ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย
และจากการประเมินผลโครงการพบวา เขตสุขภาพที่ ๙ มีทีมผูกอการดีที่เปนตัวอยางและเปนศูนยการ
เรียนรูดานการทํางานปองกันเด็กจมนํ้าถึง ๙ แหง จากการประเมินรับรองของกรมควบคุมโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
ระดับทอง ๔ แหง ๑) ต.บานแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย
(ระดับทอง)
๒) อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
(ชมเชย)
๓) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร
(ชมเชย)
๔) ต.บานแกง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
(ชมเชย)
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ระดับเงิน ๕ แหง

๑) อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
(ระดับเงิน)
จ.นครราชสี
ระดับเงิน 5 แห่ง
1)๒)อ.เมือ.ขามทะเลสอ
องยาง จ.นครราชสี
มา มา
(ระดับเงิน(ระดั
) บเงิน)
ต.โคกยาง อ.ประโคนชั
2)๓)อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสียมจ.บุ
า รีรัมย (ระดับเงิน(ระดั
) บเงิน)
ต.ตากู
อ.เขวาสินริยนจ.บุ
ทร รจ.สุ
3)๔)ต.โคกย่
าง กอ.ประโคนชั
ีรัมรย์ินทร (ระดับเงิน(ระดั
) บเงิน)
อ.แก
งสนามนาง
มา (ระดับเงิน(ชมเชยเงิ
น)
4)๕)ต.ตากู
ก อ.เขวาสิ
นรินจ.นครราชสี
ทร์ จ.สุรินทร์
)
งสนามนาง
มา านัก(ชมเชยเงิ
จะเห็นวาโครงการที่ดํา5)เนิอ.แก้
นการนี
้สอดคลอจ.นครราชสี
งกับนโยบายของสํ
งานปองกันน) ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด
นครราชสี
มานและกรมควบคุ
โรคนอีการนี
กทั้งยั้สงอดคล้
สรางภาพลั
ษณที่ดีงามและโดดเด
สํานักมงานป
มโรค
จะเห็
ว่าโครงการที่ดมาเนิ
องกับกนโยบายของส
านักงานป้นให
องกักับนควบคุ
โรคทีอ่ งกั9นควบคุ
จังหวั
ด
ที่ ๙ จังมหวั
ดนครราชสีมามตลอดจนเขตสุ
จะเห็
ไดจากการเปนให้
สถานที
นครราชสี
า และกรมควบคุ
โรค อีกทั้งยังสร้ขาภาพที
งภาพลั่ ๙กษณ์
ที่ดนีงามและโดดเด่
กับ ส่รานัับการศึ
กงานป้กษาดู
องกันงานจากหลาย
ควบคุมโรค
ที่ เขตสุ
9 จัขงหวั
มารับตลอดจนเขตสุ
ขภาพที่บ9ประเทศ
จะเห็นได้
ับการศึ
กษาดูงานจากหลาย
ภาพดนครราชสี
หรือการได
เชิญเปนวิทยากรระดั
ระดัจากการเป็
บเขต เชน สถานที
เขตสุข่รภาพที
่ ๑,๓,๔,๗
เปนตน ควร
เขตสุ
หรือตการได้
เชิญอเนื
เป็่อนงตามกระบวนการผู
วิทยากรระดับประเทศ
ระดัMerit
บเขต เช่
น เขตสุ
เป็นต้นมโรค
ควร
ดําเนิขภาพ
นการในป
อไปอยรับางต
กอการดี
Maker
สําขนัภาพที
กโรคไม่ 1,3,4,7
ติดตอ กรมควบคุ
ดาเนินการในปีต่อไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการผู้ก่อการดี Merit Maker สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผลสํ
จของการดํ
เนินงาน
ผลส
าเร็าจเร็ของการด
าเนินางาน
ตัวชี้วัด
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จานวนพื้นที่ที่มีการดาเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้าในเด็ก
จานวนทีมผู้ก่อการดีด้านป้องกันเด็กจมน้าระดับทองแดงขึ้นไป
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าต่ากว่า 15 ปี
(≤ 6.5/แสนประชากรต่ากว่า 15ปี)

เป้าหมาย

2 หน่วยงาน
20 ทีม
≤ 6.5
ต่อแสนประชากร

ผลงาน

4 หน่วยงาน
264 ทีม
5.58
(69 คน)

การพั
ฒนาต่
อยอดความส
าเร็จ าเร็จ
การพั
ฒนาต
อยอดความสํ
ผลจากการดาเนินงานของพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 9 ตามกระบวนการ ผู้ก่อการดีการดาเนินงานป้องกันเด็ก
ผลจากการดําเนินงานของพื้นที่ เขตสุขภาพที่ ๙ ตามกระบวนการ ผูกอการดีการดําเนินงานปองกันเด็ก
จมน้า (Merit Maker) 10 องค์ประกอบ พบว่าประสบผลสาเร็จในเชิงกระบวนการและผลลัพธ์ สามารถลดการ
จมนํ้า (Merit Maker) ๑๐ องคประกอบ พบวาประสบผลสําเร็จในเชิงกระบวนการและผลลัพธ สามารถลดการ
เสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีในพื้นที่ดาเนินการได้จริง รวมไปถึงกลายเป็นเขตสุขภาพตัวอย่าง
ชีวิตจากการจมนํ
้าของเด็
ที่ดําเนินนการได
นเขตสุ
ภาพตัมวอย
ที่มเสีีกยระบวนการด
าเนินงานที
่เป็กนอายุ
ระบบตํ่าชักวดาเจน๑๕ต่อปเนืในพื
่อง ้นในการเป็
แหล่งจเรีริยงนรูรวมไปถึ
้ให้กับ งสกลายเป
านักงานป้
องกันขควบคุ
โรคาง
ที่ม่นีกระบวนการดํ
เนินงานที
ชัด่ปเจน
ตอเนื่อง ในการเป
นแหล
งเรียและเงิ
นรูใหกนับของประเทศ
สํานักงานปในการเป็
องกันควบคุ
เขตอื
ๆทั้งประเทศารวมถึ
งมีพื้น่เปทีน่ตระบบ
ัวอย่างที
ระสบความส
าเร็จในระดั
บทอง
นศูมนโรค
ย์
เขตอื
น
่
ๆ
ทั
ง
้
ประเทศ
รวมถึ
ง
มี
พ
น
้
ื
ที
ต
่
ว
ั
อย
า
งที
ป
่
ระสบความสํ
า
เร็
จ
ในระดั
บ
ทอง
และเงิ
น
ของประเทศ
ในการเป
น
ศู
นย
การเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศ
การเรียนรูและเปนแบบอยางที่ดีของประเทศ
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพเวทีรับรางวัล ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้าระดับประเทศ วันที่ 12 มกราคม 2560

ภาพเวทีรับรางวัล ผูกอการดีปองกันการจมนํ้าระดับประเทศ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day สคร.๙ นครราชสีมา
(วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สคร.๙ นครราชสีมา)

นพ.อัษฎางค รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ ตรวจเยี่ยม สคร.๙ นครราชสีมา
(วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สคร.๙ นครราชสีมา)
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ภาพกิจกรรม

ภาพบุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษ
อาคารภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ที่ดินราชพัสดุ
ถนนราชสีมา-โชคชัย หลักกิโลเมตรที่ ๗.๕ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
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ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ป ๕๘ และถวายสัตยปฏิญาณแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สคร.๙ นครราชสีมา)

ภาพนายแพทยอํานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ตรวจเยี่ยมสคร.๙ นครราชสีมา
(วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สคร.๙ นครราชสีมา)

ภาพกิจกรรม

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
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ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานปใหม สคร.๙ นครราชสีมา (วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สคร.๙ นครราชสีมา)

ภาพจิตอาสาราชประชาสมาสัย มิตรภาพบําบัด เขตนครชัยบุรินทร (จิตอาสาเพื่อพระราชา)
(วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หองประชุมตะโกราย ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา)

รายงานประจําป ๒๕๕๙
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ภาพกิจกรรม

ภาพกีฬาหนวยงานราชการสัมพันธ ครั้งที่ ๕ (วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)
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ภาพกิจกรรม

ภาพการตรวจสุขภาพบุคลากร สคร.๙ ประจําป ๒๕๕๙
(วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ สคร.๙ นครราชสีมา)

ภาพกิจกรรม

ภาพ สคร.๙ ทําบุญสืบสานประเพณีสงกรานต ป ๒๕๕๙
(วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สคร.๙ นครราชสีมา)

ภาพผูอํานวยการ และบุคลากร สคร.๙ บริจาคโลหิต
(วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ภาคบริการโลหิตแหงชาติ จ.นครราชสีมา)
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ภาพกิจกรรม

ภาพอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน สคร.๙ นครราชสีมา
(วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมชั้น ๓ สคร.๙ นครราชสีมา)

ภาพ สคร.๙ รวมเปนเจาภาพถวายผาปาสามัคคี และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ เนื่องในงาน
“วิสาขบูชา พุทธบารมี” ป ๒๕๕๙ (วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เดอะมอลลนครราชสีมา)

ภาพกิจกรรม

ภาพการฝกซอมแผนตอบโตสาธารณภัยดานการแพทยและสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ป ๒๕๕๙
(วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการชวยรบที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา)

รายงานประจําป ๒๕๕๙
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ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมจิตอาสาและใหความรูที่โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา
(วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)

ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ป ๒๕๕๙
และบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
(วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เดอะมอลลนครราชสีมา และสภากาชาดนครราชสีมา)

ภาพพิธีมุฑิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
(วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
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คําสั่งสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
ที่ ๓ / ๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานประจําปงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดวยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการจัดทํารายงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ไ ด ร ายงานประจํ า ป
จากกระบวนการวิเคราะห รวบรวม เรียบเรียงผลการดําเนินงานและกิจกรรมการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภั ย สุ ข ภาพที่ สํ า คั ญ ในป ที่ ผ  า นมา เพื่ อ เผยแพร ใ ห ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่ ว ไปได รั บ ทราบและใช ป ระโยชน ต  อ ไป เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ดั ง กล า วบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค จึงขอแตงตั้งคระทํางานจัดทํารายงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

คณะที่ปรึกษา

(๑) นายธีรวัฒน วลัยเสถียร
(๒) นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล
(๓) นางกาญจนา ยังขาว

คณะทํางาน

ผูอํานวยการ สคร.๙ นครราชสีมา
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

(๑) นายบัณฑิต วรรณประพันธ
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ประธานคณะทํางาน
กลุมแผนงานและประเมินผล
นายประดิษฐ ทองจุน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุมพัฒนาวิชาการ
นางนิ่มนวล ปุญยหทัยพงศ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุมพัฒนาองคกร
นายนันท ฉัตรพรมราช
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานทั่วไป
นายอภิรัตน โสกําปง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง
นางเบญจมาศ อุนรัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย
/(๘) นางนันทนา...
รายงานประจําป ๒๕๕๙
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(๘) นางนันทนา แตประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุมปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโตฯ
(๙) นางกัลยาณี จันธิมา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
งานโรคเอดส วัณโรค และโรคเรื้อน
(๑๐) นายวิเศษ วริศรางกูล
นักวิชาการสาธารสุขชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
(๑๑) นางดวงจันทร จันทรเมือง
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
งานโรคติดตอ
(๑๒) นายนิยม ไกรปุย
นักสังคมสังเคราะหชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
กลุมควบคุมโรคเขตเมือง
(๑๓) นายเสวียน คําหอม
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
คณะทํางาน
กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยฯ
(๑๔) นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
งานโรคไมติดตอ การบาดเจ็บ และปจจัยเสี่ยงฯ
(๑๕) นางญาดา โตอุตชนม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
งานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ
(๑๖) พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
คณะทํางาน
กลุมบริหารงานทั่วไป
(๑๗) นายประดิษฐ บุญเอก
เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
คณะทํางาน
ศตม.ที่ ๙.๑ จ.ชัยภูมิ
(๑๘) นางมยุรี บุญเรืองศรี
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
คณะทํางาน
ศตม.ที่ ๙.๒ จ.บุรีรัมย
(๑๙) นายสุริยันต บุติมาลย
เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
คณะทํางาน
ศตม.ที่ ๙.๓ จ.สุรินทร
(๒๐) นายเดชาธร วงศหิรัญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
คณะทํางาน
ศตม.ที่ ๙.๔ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
(๒๑) นายอนุเทพ แซเลา
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
คณะทํางาน
กลุมแผนงานและประเมินผล
และเลขานุการ
(๒๒) นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะทํางาน
กลุมแผนงานและประเมินผล
และผูชวยเลขานุการ

บทบาทหนาที่

(๑) กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบาย วัตถุประสงค และแนวทางการจัดทํารายงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙
นครราชสีมา
(๒) กําหนดองคประกอบของการจัดทํางานรายงาน รูปแบบ เนือ้ หา ภาพกิจกรรม ผลการดําเนินทีน่ า สนใจ
และเปนประโยชนในการปองกันควบคุมโรค
/(๓) กํากับ ติดตาม...
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(๓) กํากับ ติดตาม และมอบหมายทีผ่ ทู เี่ กีย่ วของ วิเคราะหขอ มูล ผลการดําเนินงานใหถกู ตอง ครบถวน
ตามกําหนดระยะเวลา
(๔) วิเคราะห จัดทําภาพรวม และเผยแพรรายงานประจําป ๒๕๕๙ รวมทั้งเตรียมจัดทํา (ราง) รายงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ใหกับ
กลุมเปาหมายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัด รวมทั้งประชาชนนําไปใชประโยชน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีรวัฒน วลัยเสถียร)
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ปรึกษา

นายแพทยธีรวัฒน
นางสาวสุชัญญา
นางกาญจนา

ดร.บัณฑิต

วลัยเสถียร
มานิตยศิริกุล
ยังขาว

บรรณาธิการ

วรรณประพันธ

กองบรรณาธิการ

นางลักลีน
นายอนุเทพ
นางสาวพวงเพชร
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