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	 ฟ้ากรรแสงสะท้านโศกทั่วโลกหล้า	 หลั่งน�้าตาท่วมท้นชลาสินธุ์

ประชาร�่าระงมร้องก้องแผ่นดิน โอ้ว่าสิ้นแล้วหนอพ่อของไทย

	 สุดจะกลั้น	สุดจะข่มระทมโศก	 อกวิโยคร้าวระคนจิตหม่นไหม้

เย็นยะเยียบหนาวหน่วงทุกดวงใจ พระทรงชัยนิราศร้างไปห่างไกล

 เจ็ดสิบปี บารมีพระปกเกล้า สยามเราสราญสุขทุกสมัย

ธ	สั่งฝน	ดิน	น�้า	ก�าจัดภัย	 ทรงฝากศาสตร์ไว้ให้ไทยพอเพียง

	 ขอน้อมกราบบาทบงส์พระทรงยศ	 ขอจารจดจารึกผนึกเสียง	

นาม“องค์ภูมิพล”ของไทยให้ไกรเกรียง	 ขอเพียงเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า	คณะเจ้าหน้าที่ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	นครราชสีมา

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

ประพันธ์โดย	นางนันทนา	แต้ประเสริฐ
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	 รายงานประจ�าป	๒๕๕๙	ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 ๙	

จังหวัดนครราชสีมา	 ฉบับนี้ เป นเอกสารที่ ได รวบรวมข อมูลผลการ

ด�าเนินงานส�าคัญดานการป้องกัน	 ควบคุมโรค	 และภัยสุขภาพ	 ในพื้นท่ี

เขตสุขภาพที่	๙	นครชัยบุรินทร์	ประจ�าปงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	

	 ในการด�าเนินงานเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรค	และภัยสุขภาพ	ที่

ผ านมา	 ไดใชกรอบแนวคิดกระบวนการสรางระบบป้องกันควบคุมโรค	

และภัยสุขภาพที่ส�าคัญ	 ท้ังโรคติดตอ	 โรคไมติดตอ	 โรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดลอม	 รวมถึงการบาดเจ็บทางถนน	 คือ	๑)	มีการก�าหนด

นโยบาย	ยุทธศาสตร์	 ในเป้าหมายระยะส้ัน	ระยะปานกลาง	และระยะยาว	

อยางเหมาะสม	 จัดท�าแผนงานและงบประมาณที่ชัดเจนสอดคลองกัน	

สารจากผูอ�านวยการ

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ตลอดจนการติดตามความกาวหนาอยางสม�่าเสมอ	๒)	มีการก�าหนดกลไกการด�าเนินงานผานอ�าเภอควบคุมโรค

เขมแข็งแบบยั่งยืน	ผานระบบสุขภาพอ�าเภอ	 (DHS)	คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�าเภอ	 (คปสอ.)	

ก�าหนดประชากรกลุ มเสี่ยงในพื้นที่	 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

	 สุดทายนี้	 จากรายงานผลการด�าเนินงาน	 ภาพรวมสามารถด�าเนินการไดตามเป้าหมาย	 และบรรลุ

วัตถุประสงค์	 ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร	และเจาหนาท่ีส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี	๙	 จังหวัดนครราชสีมา	

ทุกทานที่ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น	ตั้งใจ	ทุมเท	 อุทิศเวลาใหราชการ	ซึ่งเปนการเสียสละอยางสูง	 รวมทั้งตอง

ขอขอบคุณคณะผูบริหารและเจาหนาที่หนวยงานภาคีเครือขายทุกระดับ	ที่ไดใหความรวมมือปฏิบัติงานจนประสบ

ผลส�าเร็จดวยดีตลอดมา	ณ	โอกาสนี้ดวย	

 

	 	 (นายแพทย์ธีรวัฒน์	วลัยเสถียร)

	 	 ผูอ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	นครราชสีมา

ตลอดจนการติดตามความกาวหนาอยางสม�่าเสมอ	๒)	มีการก�าหนดกลไกการด�าเนินงานผานอ�าเภอควบคุมโรค
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ท�าเนียบผูบริหาร
คณะผูบริหาร ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

นายแพทย์ธีรวัฒน์	วลัยเสถียร

ผูอ�านวยการ

นางสาวสุชัญญา	มานิตย์ศิริกุล

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รองผูอ�านวยการ

นางกาญจนา	ยังขาว

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รองผูอ�านวยการ

¡-ñ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	นครราชสีมา
The	Office	of	Disease	Prevention	and	Control	9	Nakhon	Ratchasima
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รายนามหัวหนากลุมงาน 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

นายประดิษฐ์		ทองจุน
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหนากลุมพัฒนาวิชาการ

นางนิ่มนวล	ปุญยหทัยพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหนากลุมพัฒนาองค์กร

นางทิติยาณี	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหนากลุมพัฒนาภาคีเครือขาย

นางเบญจมาศ	อุนรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหนากลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ

นายอภิรัตน์		โสก�าปง
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหนากลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง

นางนันทนา	แตประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหนากลุมปฏิบัติการควบคุมโรค

และตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข

¡-òรายงานประจ�าปี ๒๕๕๙
Annual Report 2016
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รายนามหัวหนากลุมงาน 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ดร.บัณฑิต	วรรณประพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหนากลุมแผนงานและประเมินผล

นายนันท์	ฉัตรพรมราช
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

หัวหนากลุมบริหารทั่วไป

นายเสวียน		ค�าหอม
นักเทคนิคการแพทย์ช�านาญการ

หัวหนากลุมหองปฏิบัติการทางการแพทย์

ดานควบคุมโรค

นายนิยม		ไกรปุย
นักสังคมสงเคราะห์ช�านาญการพิเศษ

หัวหนากลุมควบคุมโรคเขตเมือง

¡-ó ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	นครราชสีมา
The	Office	of	Disease	Prevention	and	Control	9	Nakhon	Ratchasima
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รายนามหัวหนางาน 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

นางดวงจันทร์	จันทร์เมือง
เภสัชกรช�านาญการพิเศษ

หัวหนางานโรคติดตอ	(Cluster	CD)

นางกัลยาณี		จันธิมา
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหนางานโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคเรื้อน	

(Cluster	SALT)

นายวิเศษ	วริศรางกูล
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหนางานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

(Cluster	Env-Occ)

นางเปรมปรีดิ์	ชวนะนรเศรษฐ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

หัวหนางานโรคไมติดตอ	(Cluster	NATI)

นางญาดา	โตอุตชนม์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

หัวหนางานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ

¡-ôรายงานประจ�าปี ๒๕๕๙
Annual Report 2016
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รายนามหัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน�าโดยแมลง

นายประดิษฐ์	บุญเอก
เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน�าโดยแมลงที่	๙.๑	

จังหวัดชัยภูมิ

นางมยุรี	บุญเรืองศรี
เจาพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน

หัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน�าโดยแมลงที่	๙.๒	

จังหวัดบุรีรัมย์

นายสุริยันต์	บุติมาลย์
เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน�าโดยแมลงที่	๙.๓	

จังหวัดสุรินทร์

นายเดชาธร		วงศ์หิรัญ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

หัวหนาศูนย์ควบคุมโรคติดตอน�าโดยแมลงที่	๙.๔	

อ�าเภอปากชอง	จังหวัดนครราชสีมา

¡-õ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	นครราชสีมา
The	Office	of	Disease	Prevention	and	Control	9	Nakhon	Ratchasima
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¡-÷ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	นครราชสีมา
The	Office	of	Disease	Prevention	and	Control	9	Nakhon	Ratchasima
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ค�าน�า

	 รายงานประจ�าป	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 ๙	 จังหวัดนครราชสีมา	 จัดท�าขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรผลการด�าเนินงานของหนวยงาน	และน�าเสนอผลการประเมินการด�าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ	ประจ�าปงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	 โดยไดน�าเสนอผลงานเดนของบุคลากร	ผลงานเดนของ

หน วยงาน	 สถานการณ์ป ญหาโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 ผลการด�าเนินงานตามแผนงานโครงการของ	

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 ๙	 จังหวัดนครราชสีมา	 ปงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๙	 อีกทั้งไดมีการวิเคราะห์

กระบวนการด�าเนินงานถึงปญหาอุปสรรคการด�าเนินงาน	ขอเสนอแนะ	และแนวทางการแกไข	 เพื่อเปนขอมูล

ส�าหรับใชในการวางแผนด�าเนินงานในปตอไป	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	นครชัยบุรินทร์

	 ผลการด�าเนินงานในปที่ผ านมา	 ภาพรวมถือวาประสบความส�าเร็จเปนอยางดี	 ไดรับการยอมรับ	

และเช่ือถือจากหนวยงานเครือขายทั้งภายใน	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 	 ก	๑	–	๗

ค�าน�า  

สารบัญ  

สารบัญตาราง 

สารบัญแผนภูมิ 

สารบัญภาพ  

สวนที่ ๑		 ขอมูลทั่วไป	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	จังหวัดนครราชสีมา	 ๓

สวนที่ ๒		 สถานการณ์ปญหาและแนวโนมการเกิดโรคในพื้นที่รับผิดชอบ	ส�านักงานป้องกัน	 ๓๓

	 ควบคุมโรคที่	๙	จังหวัดนครราชสีมา	

สวนที่ ๓ 	 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 ๔๙

	 (Bureau	Scorecard)	ประจ�าปงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ส�านักงานป้องกัน

	 ควบคุมโรคที่	๙	จังหวัดนครราชสีมา	

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
 	 หนา
ตารางที่ ๑	 แสดงอัตราก�าลังบุคลากร	ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙		 ๑๒
	 จังหวัดนครราชสีมา	จ�าแนกตามประเภท	

ตารางที่ ๒	 แสดงประเภท	/	ต�าแหนง	/	ระดับ	ของขาราชการ	ส�านักงานป้องกัน	 ๑๒
	 ควบคุมโรคที่	๙	จังหวัดนครราชสีมา	

ตารางที่ ๓	 แสดงระดับการศึกษา	ของขาราชการ	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙		 ๑๓
	 จังหวัดนครราชสีมา	

ตารางที่ ๔	 แสดงสายงาน	/	ต�าแหนง	ของลูกจางประจ�า	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙		 ๑๓
	 จังหวัดนครราชสีมา	

ตารางที่ ๕	 แสดงระดับการศึกษา	ของลูกจางประจ�า	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙		 ๑๔
	 จังหวัดนครราชสีมา	

ตารางที่ ๖	 แสดงสายงาน	/	ต�าแหนง	ของพนักงานราชการ	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙		 ๑๔
	 จังหวัดนครราชสีมา	

ตารางที่ ๗	 แสดงระดับการศึกษา	ของพนักงานราชการ	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙		 ๑๕
	 จังหวัดนครราชสีมา	

ตารางที่ ๘	 แสดงสายงาน	/	ต�าแหนง	ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		 ๑๕
	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	จังหวัดนครราชสีมา	

ตารางที่ ๙	 แสดงระดับการศึกษา	ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข		 ๑๕
	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	จังหวัดนครราชสีมา	

ตารางที่ ๑๐	 แสดงขนาดพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ	ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙		 ๑๖
	 จังหวัดนครราชสีมา	

ตารางที่ ๑๑	 แสดงจ�านวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	จ�าแนกตามเพศ		 ๑๗
	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	จังหวัดนครราชสีมา		

ตารางที่ ๑๒	 แสดงพันธกิจ	ความส�าคัญเชิงเปรียบเทียบ	และกลไก	/		 ๑๘
	 วิธีการที่สงมอบผลผลิต	และบริการ	

ตารางที่ ๑๓	 แสดงความตองการและความคาดหวังที่แตกตางกันของผูรับบริการ		 ๒๔
	 และผูมีสวนไดสวนเสีย	

ตารางที่ ๑๔	 แสดงสวนราชการ	หรือองค์การที่เกี่ยวของกันในการใหบริการ	 ๒๕
	 หรือสงมอบงานตอกัน	

ตารางที่ ๑๕	 แสดงขอมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 ๒๖

ตารางที่ ๑๖	 แสดงปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป	สิ่งที่เปลี่ยนแปลง	ที่สรางโอกาส		 ๒๘
	 สรางนวัตกรรมและความรวมมือ	

ตารางที่ ๑๗	 แสดงผลคะแนนประเมินตนเอง	และผลคะแนนจากการประเมินภายนอก		 ๕๒
	 ตั้งแตป	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๕๙	

ตารางที่ ๑๘	 รายชื่อแผนงานโครงการ	จ�าแนกตามผลผลิต	กิจกรรมหลัก		 ๕๙
	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	จังหวัดนครราชสีมา	

ตารางที่ ๑๙	 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ	(งบด�าเนินโครงการ)	ประจ�าปงบประมาณ		 ๖๔
	 พ.ศ.	๒๕๕๙	จ�าแนกตามผลผลิต	กิจกรรมหลัก	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	
	 จังหวัดนครราชสีมา	
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สารบัญแผนภูมิ
  หนา
แผนภูมิที่ ๑	 แสดงอัตราก�าลังบุคลากร	จ�าแนกตามประเภท	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๑๒

แผนภูมิที่ ๒	 แสดงประเภท	/	ต�าแหนง	/	ระดับ	ของขาราชการ	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๑๒

แผนภูมิที่ ๓	 แสดงระดับการศึกษา	ของขาราชการ	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๑๓

แผนภูมิที่ ๔	 แสดงสายงาน	/	ต�าแหนง	ของลูกจางประจ�า	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๑๓

แผนภูมิที่ ๕	 แสดงระดับการศึกษา	ของลูกจางประจ�า	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๑๔

แผนภูมิที่ ๖	 แสดงสายงาน	/	ต�าแหนง	ของพนักงานราชการ	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๑๔

แผนภูมิที่ ๗	 แสดงระดับการศึกษา	ของพนักงานราชการ	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๑๕

แผนภูมิที่ ๘	 แสดงสายงาน/ต�าแหนง	ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๑๕

แผนภูมิที่ ๙	 แสดงระดับการศึกษา	ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๑๕

แผนภูมิที่ ๑๐	 แสดงรอยละขนาดพื้นที่	ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๑๖

แผนภูมิที่ ๑๑	 แสดงรอยละประชากร	จ�าแนกตามเพศ	ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ		 ๑๗
	 สคร.๙	นครราชสีมา	

แผนภูมิที่ ๑๒	 ปรามิดประชากร	จ�าแนกตามเพศและชวงอายุ	ของเขตสุขภาพที่	๙	 ๑๗

แผนภูมิที่ ๑๓	 แสดงรอยละประเภท	ของบุคลากร	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๒๐

แผนภูมิที่ ๑๔	 แสดงอายุเฉลี่ย	และอายุราชการเฉลี่ย	ของบุคลากร	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๒๐

แผนภูมิที่ ๑๕	 แสดงภาพรวมรอยละระดับการศึกษา	ของบุคลากร	สคร.๙	นครราชสีมา	 ๒๑

แผนภูมิที่ ๑๖	 อันดับโรคที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙		 ๓๓
	 ป	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๙	

แผนภูมิที่ ๑๗	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคอาหารเปนพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙		 ๓๔
	 ป	พ.ศ.	๒๕๔๙-๒๕๕๙	

แผนภูมิที่ ๑๘	 จ�านวนผูปวยโรคอาหารเปนพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙		 ๓๕
	 เปรียบเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง	๕	ป	(ป	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๘)	

แผนภูมิที่ ๑๙	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคอาหารเปนพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙		 ๓๕
	 จ�าแนกรายจังหวัด	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	

แผนภูมิที่ ๒๐	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขหวัดใหญในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙		 ๓๖
	 ป	พ.ศ.	๒๕๔๙-๒๕๕๙	

แผนภูมิที่ ๒๑	 จ�านวนผูปวยโรคไขหวัดใหญในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙		 ๓๗
	 เปรียบเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง	๕	ป	(ป	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๘)	
แผนภูมิที่ ๒๒	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขหวัดใหญในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙		 ๓๗
	 จ�าแนกรายจังหวัด	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	
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สารบัญแผนภูมิ (ตอ)
  หนา
แผนภูมิที่ ๒๓	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคมือ	เทา	ปาก	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	
	 ป	พ.ศ.	๒๕๔๙-๒๕๕๙	 ๓๘

แผนภูมิที่ ๒๔	 จ�านวนผูปวยโรคมือ	เทา	ปาก	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 เปรียบเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง	๕	ป	(ป	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๘)	 ๓๙

แผนภูมิที่ ๒๕	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคมือ	เทา	ปากในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	
	 จ�าแนกรายจังหวัด	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	 ๓๙

แผนภูมิที่ ๒๖	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	
	 ป	พ.ศ.	๒๕๔๙-๒๕๕๙	 ๔๐

แผนภูมิที่ ๒๗	 จ�านวนผูปวยโรคไขเลือดออก	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 เปรียบเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง	๕	ป	(ป	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๘)	 ๔๑

แผนภูมิที่ ๒๘	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออก	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	
	 จ�าแนกรายจังหวัด	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	 ๔๑

แผนภูมิที่ ๒๙	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิส	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	
	 ป	พ.ศ.	๒๕๔๙-๒๕๕๙	 ๔๒

แผนภูมิที่ ๓๐	 จ�านวนผูปวยโรคเลปโตไปโรซิส	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 เปรียบเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง	๕	ป	(ป	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๘)	 ๔๓

แผนภูมิที่ ๓๑	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิส	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	
	 จ�าแนกรายจังหวัด	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	 ๔๓

แผนภูมิที่ ๓๒	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคหัด	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	ป	
	 พ.ศ.	๒๕๔๙-๒๕๕๙	 ๔๔

แผนภูมิที่ ๓๓	 จ�านวนผูปวยโรคหัด	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	เปรียบเทียบ
	 กับคามัธยฐานยอนหลัง	๕	ป	(ป	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๘)	 ๔๕

แผนภูมิที่ ๓๔	 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคหัด	ในพื้นที่เขตสุขภาพที่	๙	
	 จ�าแนกรายจังหวัด	ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	 ๔๕

แผนภูมิที่ ๓๕	 เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับผลการประเมินจากผูประเมิน
	 ภายนอก	ปงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๕๙	 ๕๒

แผนภูมิที่ ๓๖	 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดค�ารับรอง	
	 จากผูประเมินภายนอก	ปงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๕๙	 ๕๓

แผนภูมิที่ ๓๗	 รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ	(งบด�าเนินโครงการ)	ปงบประมาณ	
	 พ.ศ.	๒๕๕๙	รายผลผลิต	 ๖๕
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สารบัญภาพ
  หนา
ภาพที่ ๑				 แสดงการแบงเขตพื้นที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบ	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	
	 จังหวัดนครราชสีมา	 ๑๖

ภาพที่ ๒	 ผังโครงสรางการแบงสวนราชการ	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	
	 จังหวัดนครราชสีมา	 ๒๓

ภาพที่ ๓	 สายโซแหงคุณคา	(Value	Chain)	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	
	 จังหวัดนครราชสีมา	 ๓๐

ภาพที่ ๔	 กระบวนการถายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน	สูกลุมงาน	และบุคคล	
	 ป	พ.ศ.	๒๕๕๙	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	๙	จังหวัดนครราชสีมา	 ๕๐
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ขอมูลทั่วไปของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 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 และเห็นชอบในแนวคิดการจัดต้ังศูนยประสานงานทางวิชาการ (ศวต.) ขึ้นภายใน
กรมควบคุมโรค เพื่อเปนศูนยกลางชวยแกปญหาความไมคลองตัวในการประสานงานสื่อสาร การดําเนินการ
ตามแผน และโครงการระหวางกอง เขตตาง ๆ อยางเอกเทศ เชนเดียวกันกับศูนยประสานงานของศูนยกลาง
หรือองคกรกลาง เพ่ือรวบรวมขอมูลตาง ๆ วิเคราะห ประมวล สรุปแผน และการติดตามผลเสนอใหผูบริหาร
ระดับกรมฯ พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ เมื่อคณะกรรมการบริหารเห็นชอบในการจัดตั้งศูนยประสานงานทาง
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 
สรุปสถานการณของปญหา และรายงานผลเปนศูนยกลางการประสานงาน เพื่อรวมจัดทําแผนและการ
สนับสนุนระหวางจังหวัด และศูนยวิชาการเขตตาง ๆ รวมทั้งการติดตอสื่อสารระหวางสวนกลางและสวน
ภูมิภาค การปฏิบัติภารกิจดังกลาว มีปญหาอุปสรรค คือ ยังไมมีท่ีทําการและบุคลากรจัดสรรให สําหรับภารกิจ
ดังกลาวยังใชสถานท่ี ทรัพยากร จากศูนยวิชาการเขตที่ไดรับแตงต้ังใหเปนผูอํานวยการศูนยประสานงานทาง
วิชาการโรคเขต ในการดําเนินไมมีเอกภาพในการบังคับบัญชา หรือวินิจฉัยสั่งการและรวมทั้งกรมฯ มิได
เตรียมการกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ศูนยประสานงานทางวิชาการ
เขตไวเปนแนวทางชัดเจน โดยมีภารกิจเบื้องตนขณะนั้นมุ งเนนการประสานงาน จึงคัดเลือกผูบริหารศูนย
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
หนวยงานในสวนภูมิภาคท่ีเคยสังกัดกองวิชาการ เชน ศูนยวิชาการเขต และนิคมโรคเร้ือน ฯลฯ ใหเขามาอยูใน
สังกัดการบังคับบัญชาของสํานักงานควบคุมโรคเขต ยกเวนหนวยมาลาเรียที่ ๑๕ อยูในสังกัดกรมควบคุมโรค
อยางเดิม ซึ่งภายหลังก็ไดยกฐานะเทียบเทากอง และขึ้นตรงตออธิบดีกรมควบคุมโรค เชนเดียวกัน
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4 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ มี

สํานักงานชั่วคราวที่ถนนพลลาน (สํานักงานของหนวยมาลาเรีย) อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เร่ิม

ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ตอมาไดรับเงินงบประมาณสรางสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ 

จังหวัดนครราชสีมา ที่หมู บานหนองปลิง ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา

ทําเนียบผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
 ผูอํานวยการคนที่ ๑ นายแพทยชาญชัย บูรพางกูร   ๑ ส.ค. ๒๕๓๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕

 ผูอํานวยการคนที่ ๒ แพทยหญิงมนฤดี ณ สงขลา   ๑ ต.ค. ๒๕๓๕ – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๓๖

 ผูอํานวยการคนที่ ๓ นายแพทยอภิชาติ เมฆมาสิน   ๑ ก.ย. ๒๕๓๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๘

 ผูอํานวยการคนที่ ๔ นายแพทยสมชาย ตั้งสุภาชัย   ๑ มิ.ย. ๒๕๓๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔

 ผูอํานวยการคนที่ ๕ นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร  ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – ปจจุบัน

สถานที่ตั้งของหนวยงาน
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ที่หมูบานหนองปลิง ถนนราชสีมา-โชคชัย กม.๗ 

หมูที ่๙ ตาํบลหนองบัวศาลา อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา โทรศพัท ๐ ๔๔๒๑ ๒๙๐๐ โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๘๐๑๘ 

เว็บไซต (Website) http://odpc๙.ddc.moph.go.th/index.html

แผนที่ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2531 มี
ส านักงานชั่วคราวที่ถนนพลล้าน (ส านักงานของหน่วยมาลาเรีย) อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เริ่ม
ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ต่อมาได้รับเงินงบประมาณสร้างส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครราชสีมา ที่หมู่บ้านหนองปลิง ถนนราชสีมา-โชคชัย ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
ท ำเนียบผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 

ผู้อ านวยการคนที่ 1 นายแพทย์ชาญชัย บูรพางกูร   1 ส.ค. 2531 – 30 ก.ย. 2535 
ผู้อ านวยการคนที่ 2 แพทย์หญิงมนฤดี ณ สงขลา   1 ต.ค. 2535 – 14 มิ.ย. 2536 
ผู้อ านวยการคนที่ 3 นายแพทย์อภิชาติ เมฆมาสิน   1 ก.ย. 2536 – 31 มี.ค. 2538 
ผู้อ านวยการคนที่ 4 นายแพทย์สมชาย ตั้งสุภาชัย   1 มิ.ย. 2538 – 30 ก.ย. 2554 
ผู้อ านวยการคนที่ 5 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร 1 ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน 

สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่หมู่บ้านหนองปลิง ถนนราชสีมา-โชคชัย กม.7 

หมูท่ี ่9 ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท ์0 4421 2900 โทรสาร 0 4421 8018 
เว็บไซต์ (Website) http://odpc9.ddc.moph.go.th/index.html 
แผนที่ของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 
จ.นครรำชสีมำ 
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อํานาจหนาที่ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา๑ 
 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 ในเขตพ้ืนท่ี

ที่รับผิดชอบ

 ๗.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

หนาทีค่วามรบัผดิชอบของกลุม ตามโครงสรางสํานักงานปองกันควบคมุโรคท่ี ๙ จงัหวดันครราชสมีา 
 เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 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 และเพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการปองกันควบคุมโรค

ในเขตเมือง มีประสิทธิภาพ จึงไดมีการจัดตั้งกลุมเปนการภายใน จํานวน ๑ กลุม คือ กลุมควบคุมโรคเขตเมือง๓

ดังนี้

 ๑.  กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย มีหนาที่

  ๑)  กําหนดภาคีเครือขายหลัก ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบ

  ๒)  ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใหภาคี

เครือขายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

  ๓)  ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือขายการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ รวมทั้งรวมมือ บังคับใชกฎหมายและจัดการปญหาที่มีผลกระทบตอสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบให

เขมแข็งและยั่งยืน

 

๑ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒
๒คําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๕๗๙ / ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับโครงสรางสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ เปนการภายใน สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓คาํสัง่สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา ที ่๕๕/๒๕๕๙ เร่ือง จัดตัง้กลุมควบคมุโรคเขตเมอืง สาํนักงานปองกนัควบคมุโรคที ่๙ จงัหวดันครราชสมีา 

สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สวนที่ ๑
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6 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

 ๒.  กลุมพัฒนาวิชาการ มีหนาที่ 

  ๑)  ศกึษา คนควา วเิคราะห วจัิย พัฒนาองคความรู คดิคนรูปแบบหรือเทคโนโลยใีนระดับปฏิบัตกิาร 

เพื่อการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุมเปาหมาย

  ๒)  พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุมเปาหมาย

  ๓)  ประสาน สนับสนนุ หรอืจัดใหมีระบบบริการในพ้ืนทีท่ี่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานสูความเปนเลศิ

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

เกิดข้ึนทั้งในสถานการณทั่วไป ในสถานการฉุกเฉินและภัยพิบัติ) พรอมทั้งเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของใหมีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือไดและเปนแหลงอางอิงของกรมควบคุมโรค

  ๒)  ดแูลระบบเฝาระวงัโรคและประเมนิความเสีย่งเพื่อเตอืนภยั ทัง้โรคตดิตอ โรคไมตดิตอ 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)  กลัน่กรอง กาํกบั ตดิตาม ประเมนิผลและปรับแผนการดําเนนิงานและการใชจายงบประมาณให

บรรลุผลตามเปาหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุมคาตามภารกิจ

  ๓)  พัฒนาระบบ กลไก การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และขอเสนอการพัฒนาแนวทางการ

ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาสําคัญของพื้นที่ ตอภาคีเครือขายหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ (ประเมินเนื้อหาของงานและผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของหนวยงานในพื้นที่) 

สว
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7รายงานประจําป ๒๕๕๙
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  ๖.  กลุมพัฒนาองคกร มีหนาที่

  ๑)  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรตามมาตรฐานสากล โปรงใส ตรวจสอบได

  ๒)  วางแผนและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและสมรรถนะการดําเนินงานตามภารกิจของ

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)  เตรยีมความพรอมและประสาน/ สนบัสนนุการดาํเนนิงานปองกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพใน

สถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามความตองการของพื้นที่และไดมาตรฐานสากล

  ๓)  บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  ๔)  บริหารจัดการระบบสงกําลังบํารุง (Logistics) เพื่อการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  ๕)  พัฒนาศักยภาพ ความพรอม และการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคมโรคติดตอระหวาง

ประเทศ รวมถึงโรคติดตอตามแนวชายแดน 

  ๖)  พัฒนาศักยภาพและประสานปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะหรือ

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)  เฝาระวงั โรคตดิตอนาํโดยแมลงทีส่าํคญัและเปนปญหาพืน้ที ่ไดแก ไขเลอืดออก มาลาเรีย เทาชาง 

และโรคติดตอนําโดยแมลงอื่น ๆ ที่มีโอกาสอุบัติใหม อุบัติซํ้า

  ๒)  ศึกษาดานกีฏวิทยาและเฝาระวังพาหะโรคติดตอนําโดยแมลง

  ๓)  ปฏิบัตกิารควบคมุยงุพาหะและประเมนิการควบคมุยงุพาหะพฒันาศูนยการเรยีนรู และถายทอด

องคความรูดานเทคโนโลยีเครื่องพนสารเคมีและเคมีภัณฑกําจัดแมลงพาหะนําโรค ตรวจสอบมาตรฐานเครื่อง

พนสารเคมี และทดสอบมาตรฐานสารเคมีที่ใชในงานสาธารณสุข

สวนที่ ๑
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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

สุขภาพของประชาชนเขตเมืองในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยครอบคลุมประชากรเคลื่อนยายแรงงานตางดาว และ

นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในพื้นที่รับผิดชอบ

  ๒)  บูรณาการงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมกับภาคีเครือขายเขตเมืองใน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน
 “เปนองคกรช้ันนาํทีม่มีาตรฐานสากล ดานการเฝาระวงัปองกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพ 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

 

๔ทบทวนเมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : http://odpc๙.ddc.moph.go.th/DPC๕/dpc๕.html)
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ยุทธศาสตร๕ 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางความรวมมือและสนับสนุนภาคีเครือขายภายในประเทศและนานาชาติ

 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ เฝาระวังปองกันควบคุมโรค และ

     ภัยสุขภาพของประเทศ

 ยุทธศาสตรที่ ๓ พฒันาบาทบาทการนาํดานนโยบายและยทุธศาสตรปองกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพ

     ที่เปนหลักของประเทศ

 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

     และภัยสุขภาพ

 ยุทธศาสตรที่ ๕ เตรียมความพรอมและการจัดการในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม

     มาตรฐานสากล

 ยุทธศาสตรที่ ๖ บริหารจัดการองคกรแนวใหม

จุดเนน ๕ ป และกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓๖

ยุทธศำสตร์5  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และ

ภัยสุขภาพของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาบาทบาทการน าด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ที่เป็นหลักของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เตรียมความพร้อมและการจัดการในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม

มาตรฐานสากล 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ 

จุดเน้น 5 ปี และกรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กรมควบคุมโรค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-25636 
ผลสัมฤทธิ์ระบบกำรพัฒนำคุณภำพต่อเนื่องกำรป้องกัน ควบคุมโรค   

“อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DHS/DC)”  
แผนงำนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง วัยท ำงำนปลอดโรค 
ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข โรคติตต่อ 

 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดและเบาหวาน 

 ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อ
การบาดเจ็บ และโรคมะเร็ง 

 ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงการ
บริโภคยาสูบ 

 ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บ ได้แก่ การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน จมน้ า
ตาย 

 ภาคอุตสาหกรรม 
 ภาคเกษตรกรรม 

 ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง 

 ป้องกันควบคุมโรควัณโรคเชิงรุก 
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 

 ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ า เน้นประชากรกลุ่ม
เสี่ยง : หัด มือ เท้า ปาก 

กำรพัฒนำเชิงระบบ (Backbone) 
 กลไลการเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน 
 การจัดการความรู้ การรับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลย ี
 การพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  

                                                 
5 เล่มแนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
6 ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

๕เลมแนวทางการถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดสูหนวยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ทิศทางและกลไลการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙๗ 

 ทิศทางและกลไกการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดกําหนดจุดเนนการ
พัฒนางานปองกันควบคุมโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙ (Quick Win) ตามทิศทางและกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การปฏิรูปประเทศ โดยไดกําหนดเปาหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ทั้งในระดับหนวยงานวิชาการ
สวนกลาง และสํานักงานปองกันควบคุมโรคในระดับภูมิภาค ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบราชการใน
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม โดยมุงเนนใหหนวยงานทุกระดับในสังกัดดําเนินการประเมิน
ตนเองเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไว (Benchmark) ในการหาสวนขาดเพื่อพัฒนาใหสามารถบรรลุเปาหมายทิศทาง
และกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค เพื่อสรางความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สูการบรรลุวิสัยทัศนองคการ กลาวคือ “กรมควบคุมโรคเปน
องคกรชั้นนําระดับนนาชาติที่สังคมเชื่อถือและไววางใจ เพื่อปกปองประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ดวย
ความเปนเลิศทางวิชาการ” โดยยึดปรัชญาในกรดําเนินงาน “มีแผนงาน พื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง 
บูรณาการในพื้นที่” โดยมีงานตามนโยบาย ๑๐ เรื่อง ดังนี้
 ๑.  ใหความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ และโครงการเฉลิม
พระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ ทุกพระองค โดยถือวาเปนนโยบายสําคัญท่ีตองการ
ดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง
 ๒.  เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาระบบการจัดการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา 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.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ๗.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการขัอมูลสําหรับประชาชน และเช่ือมโยงขอมูลสําหรับ
บุคลากรดานสาธารณสุขเพื่อการวิเคราะหประเมินสถานการณโรค ตลอดจนขอมูลสําหรับการตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหาร ที่ทันตอเหตุการณ
 ๘.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานกําลังคนใหเหมาะสม ตลอดจนเสริมสรางขวัญกําลังใจ
ใหมีความสุขในการทํางาน
 ๙.  สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การประเมินเทคโนโลยี การจัดการองคความรูและพัฒนาการปองกัน
ควบคุมโรคอยางครบวงจร
 ๑๐. สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของการจัดการแผนงาน ควบคูไปกับกการพัฒนาโครงสราง
องคกรระดับหนวยงาน
 ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวขางตน ไดอาศัย ๖ ยุทธศาสตรหลักของกรมควบคุมโรค
ที่ผานการทบทวนและปรับปรุงใหตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของปจจัยตาง ๆ ที่เปนพลวัต สูการลดปญหา
โรคและภัยคุกคามตอสุขภาพของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนางานดานสุขภาพ
ใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน

๗ทิศทางและกลไก การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

สว
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ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

ค่านิยมกรมควบคมุโรค

Integrity I การยึดมั่น ยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

Service Mind S การมีจติใจบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ

Mastery M การท างานอย่างมืออาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

Achievement Motivation A การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน

Relationship R การมีน  าใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง

Teamwork T การท างานเป็นทีม

อัตลักษณ์กรมควบคมุโรค วัฒนธรรมองค์กร

เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกย่องชมเชยผู้อ่ืน
ค่านิยมองค์กร

ประกาศเจตนารมณ์ส านักงานคุณธรรม

สวนที่ ๑
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12 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

ขอมูลบุคลากร๘ 

ตารางที่ ๑   แสดงอัตรากําลังบุคลากร ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา จําแนกตามประเภท

ข้อมูลบุคลำกร8 
ตำรำงที่ 1 แสดงอัตราก าลังบุคลากร ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 105 39.47 
ลูกจ้างประจ า 99 37.22 
พนักงานราชการ 32 12.03 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 6.02 
ลูกจ้างชัว่คราว * 14 5.26 

รวม 266 100 
หมำยเหตุ * ลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างเหมา และลูกจ้างชั่วคราวอัตราเงินนอกงบประมาณ 
 

 ตำรำงที่ 1 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มีอัตราก าลังบุคลากร ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น จ านวน 266 คน (ไม่รวมข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอ่ืน ๕ คน) 
ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน ๑๐๕ คน (ร้อยละ 39.47) ลูกจ้างประจ า จ านวน ๙๙ คน (ร้อยละ ๓๗.๒๒) 
พนักงานราชการ จ านวน ๓๒ คน (ร้อยละ 12.๐๓) พนักงานกระทรวง จ านวน ๑๖ คน (ร้อยละ ๖.๐๒) 
ลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างเหมาและลูกจ้างชั่วคราวอัตราเงินนอกงบประมาณ ๑๔ คน (ร้อยละ ๕.๒๖) โดย
จ าแนกตามประเภทของบุคลากร (ดังตารางที่ 1)  
ตำรำงท่ี 2 แสดงประเภท/ต าแหน่ง/ระดับ ของข้าราชการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

ประเภท/ ต ำแหน่ง/ ระดบั จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
บริหำร อ านวยการ 1 0.95 
  รวม 1 0.95 
วิชำกำร เชี่ยวชาญ 2 1.90 
  ช านาญการพิเศษ 12 11.43 
  ช านาญการ 44 41.90 
  ปฏิบัติการ 8 7.62 
  รวม 66 62.86 
ทั่วไป อาวุโส 3 2.86 
  ช านาญงาน 30 28.57 
  ปฏิบัติงาน 5 4.76 
  รวม 38 36.19 

 รวม 105 100 

 ตำรำงที่ 2 แสดงจ านวนประเภท/ต าแหน่ง และระดับ ของข้าราชการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
9 นครราชสีมา พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน 66 คน (ร้อยละ 62.86) 
รองลงมาด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป จ านวน 38 คน (ร้อยละ 36.19) และประเภทบริหาร ระดับอ านวยการ 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.95) ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2) 

                                                 
8 งานการเจ้าหน้าที่ สคร.9 จ.นครราชสีมา (ข้อมูล ณ วนัที่ 13 ธ.ค.2559) 

แผนภูมิที ่1 
แสดงอัตราก าลังบุคลากร จ าแนกตามประเภท  

แผนภูมิที่ 2 
แสดงประเภท/ต าแหน่ง/ระดับ ของข้าราชการ 

หมายเหตุ* ลูกจางชั่วคราวอัตราจางเหมา และลูกจางชั่วคราวอัตราเงินนอกงบประมาณ

 ตารางที่ ๑ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา มีอัตรากําลังบุคลากร ณ วันที่ ๑๓ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น จํานวน ๒๖๖ คน (ไมรวมขาราชการท่ีไปชวยปฏิบัติราชการท่ีหนวยงานอื่น ๕ คน) 

ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน ๑๐๕ คน (รอยละ ๓๙.๔๗) ลูกจางประจํา จํานวน ๙๙ คน (รอยละ ๓๗.๒๒) 

พนักงานราชการ จํานวน ๓๒ คน (รอยละ ๑๒.๐๓) พนักงานกระทรวง จํานวน ๑๖ คน (รอยละ ๖.๐๒) 

ลูกจางชั่วคราวอัตราจางเหมาและลูกจางชั่วคราวอัตราเงินนอกงบประมาณจํานวน ๑๔ คน (รอยละ ๕.๒๖) โดย

จําแนกตามประเภทของบุคลากร (ดังตารางที่ ๑) 

ตารางที่ ๒   แสดงประเภท/ตําแหนง/ระดับ ของขาราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

 ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนประเภท/ตําแหนง และระดับ ของขาราชการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 

๙ นครราชสีมา พบวา ขาราชการสวนใหญดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวน ๖๖ คน (รอยละ ๖๒.๘๖) 

รองลงมาดํารงตําแหนงประเภททั่วไป จํานวน ๓๘ คน (รอยละ ๓๖.๑๙) และประเภทบริหาร ระดับอํานวยการ 

จํานวน ๑ คน (รอยละ ๐.๙๕) ตามลําดับ (ดังตารางที่ ๒)

แผนภูมิที่ ๑

แสดงอัตรากําลังบุคลากร จําแนกตามประเภท 

ข้อมูลบุคลำกร8 
ตำรำงที่ 1 แสดงอัตราก าลังบุคลากร ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ 105 39.47 
ลูกจ้างประจ า 99 37.22 
พนักงานราชการ 32 12.03 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 6.02 
ลูกจ้างชัว่คราว * 14 5.26 

รวม 266 100 
หมำยเหตุ * ลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างเหมา และลูกจ้างชั่วคราวอัตราเงินนอกงบประมาณ 
 

 ตำรำงที่ 1 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มีอัตราก าลังบุคลากร ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น จ านวน 266 คน (ไม่รวมข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอ่ืน ๕ คน) 
ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน ๑๐๕ คน (ร้อยละ 39.47) ลูกจ้างประจ า จ านวน ๙๙ คน (ร้อยละ ๓๗.๒๒) 
พนักงานราชการ จ านวน ๓๒ คน (ร้อยละ 12.๐๓) พนักงานกระทรวง จ านวน ๑๖ คน (ร้อยละ ๖.๐๒) 
ลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างเหมาและลูกจ้างชั่วคราวอัตราเงินนอกงบประมาณ ๑๔ คน (ร้อยละ ๕.๒๖) โดย
จ าแนกตามประเภทของบุคลากร (ดังตารางที่ 1)  
ตำรำงท่ี 2 แสดงประเภท/ต าแหน่ง/ระดับ ของข้าราชการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

ประเภท/ ต ำแหน่ง/ ระดบั จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
บริหำร อ านวยการ 1 0.95 
  รวม 1 0.95 
วิชำกำร เชี่ยวชาญ 2 1.90 
  ช านาญการพิเศษ 12 11.43 
  ช านาญการ 44 41.90 
  ปฏิบัติการ 8 7.62 
  รวม 66 62.86 
ทั่วไป อาวุโส 3 2.86 
  ช านาญงาน 30 28.57 
  ปฏิบัติงาน 5 4.76 
  รวม 38 36.19 

 รวม 105 100 

 ตำรำงที่ 2 แสดงจ านวนประเภท/ต าแหน่ง และระดับ ของข้าราชการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
9 นครราชสีมา พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน 66 คน (ร้อยละ 62.86) 
รองลงมาด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป จ านวน 38 คน (ร้อยละ 36.19) และประเภทบริหาร ระดับอ านวยการ 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.95) ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2) 

                                                 
8 งานการเจ้าหน้าที่ สคร.9 จ.นครราชสีมา (ข้อมูล ณ วนัที่ 13 ธ.ค.2559) 

แผนภูมิที ่1 
แสดงอัตราก าลังบุคลากร จ าแนกตามประเภท  

แผนภูมิที่ 2 
แสดงประเภท/ต าแหน่ง/ระดับ ของข้าราชการ แผนภูมิที่ ๒

แสดงประเภท/ตําแหนง/ระดับ ของขาราชการ

๘งานการเจาหนาที่ สคร.๙ จ.นครราชสีมา (ขอมูล ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๙)
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ตารางที่ ๓   แสดงระดับการศึกษา ของขาราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

 ตารางที่ ๓ แสดงระดับการศึกษาของขาราชการ สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

๕๔ คน (รอยละ ๕๑.๔๓) รองลงมาระดับปริญญาโท จํานวน ๓๔ คน (รอยละ ๓๒.๓๘) และระดับตํ่ากวา

ปริญญาตรี จํานวน ๑๕ คน (รอยละ ๑๔.๒๙) ตามลําดับ (ดังตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๔   แสดงสายงาน/ตําแหนง ของลูกจางประจํา สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ตำรำงท่ี 3 แสดงระดับการศึกษา ของข้าราชการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ปริญญาเอก 2 1.90 
ปริญญาโท 34 32.38 
ปริญญาตร ี 54 51.43 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 15 14.29 

รวม 105 100 
  
  
 ตำรำงที่ 3 แสดงระดับการศึกษาของข้าราชการ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
54 คน (ร้อยละ 51.43) รองลงมาระดับปริญญาโท จ านวน 34 คน (ร้อยละ 32.38) และระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 15 (ร้อยละ 14.29) ตามล าดับ (ดังตารางที่ 3) 
ตำรำงท่ี 4 แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของลูกจ้างประจ า ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

สำยงำน/ต ำแหน่ง จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
กลุ่มงำนช่ำง 3 3.03 
  ช่างเคร่ืองยนต ์ 3 3.03 
กลุ่มงำนบริกำรพื้นฐำน 5 5.05 
  แม่บ้าน 5 5.05 
กลุ่มงำนสนับสนุน 91 91.92 
  พนักงานเยี่ยมบ้าน 5 5.05 
  พนักงานการเงินและบัญช ี 6 6.06 
  พนักงานขับรถยนต ์ 13 13.13 
  พนักงานธุรการ 8 8.08 
  พนักงานปฏิบตัิการควบคุมพาหะน าโรค 13 13.13 
  พนักงานปฏิบตัิการชนัสูตรโรค 20 20.20 
  พนักงานปฏิบตัิการทดลองพาหะน าโรค 15 15.15 
  พนักงานพัสด ุ 3 3.03 
  พนักงานพิมพ ์ 3 3.03 
  พนักงานสถิต ิ 5 5.05 

รวม 99 100 

 ตำรำงท่ี 4 แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของลูกจ้างประจ า พบว่าส่วนใหญ่เป็นสายงานกลุ่มงานสนับสนุน 
จ านวน 91 คน (ร้อยละ 91.92) สายงานกลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน จ านวน 5 คน (ร้อยละ 5.05) และสายงาน
กลุ่มงานช่าง จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.03) (ดังตารางที่ 4) 

แผนภูมิที ่3   
แสดงระดับการศึกษาของข้าราชการ  

แผนภูมิที่ 4  
แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของลูกจ้างประจ า 

แผนภูมิที่ ๓ 

แสดงระดับการศึกษาของขาราชการ 

 ตารางท่ี ๔ แสดงสายงาน/ตําแหนง ของลูกจางประจํา พบวาสวนใหญเปนสายงานกลุมงานสนับสนุน 

จํานวน ๙๑ คน (รอยละ ๙๑.๙๒) สายงานกลุมงานบริการพื้นฐาน จํานวน ๕ คน (รอยละ ๕.๐๕) และสายงาน

กลุมงานชาง จํานวน ๓ คน (รอยละ ๓.๐๓) (ดังตารางที่ ๔)

 

ตำรำงท่ี 3 แสดงระดับการศึกษา ของข้าราชการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ปริญญาเอก 2 1.90 
ปริญญาโท 34 32.38 
ปริญญาตร ี 54 51.43 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 15 14.29 

รวม 105 100 
  
  
 ตำรำงที่ 3 แสดงระดับการศึกษาของข้าราชการ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
54 คน (ร้อยละ 51.43) รองลงมาระดับปริญญาโท จ านวน 34 คน (ร้อยละ 32.38) และระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 15 (ร้อยละ 14.29) ตามล าดับ (ดังตารางที่ 3) 
ตำรำงท่ี 4 แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของลูกจ้างประจ า ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

สำยงำน/ต ำแหน่ง จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
กลุ่มงำนช่ำง 3 3.03 
  ช่างเคร่ืองยนต ์ 3 3.03 
กลุ่มงำนบริกำรพื้นฐำน 5 5.05 
  แม่บ้าน 5 5.05 
กลุ่มงำนสนับสนุน 91 91.92 
  พนักงานเยี่ยมบ้าน 5 5.05 
  พนักงานการเงินและบัญช ี 6 6.06 
  พนักงานขับรถยนต ์ 13 13.13 
  พนักงานธุรการ 8 8.08 
  พนักงานปฏิบตัิการควบคุมพาหะน าโรค 13 13.13 
  พนักงานปฏิบตัิการชนัสูตรโรค 20 20.20 
  พนักงานปฏิบตัิการทดลองพาหะน าโรค 15 15.15 
  พนักงานพัสด ุ 3 3.03 
  พนักงานพิมพ ์ 3 3.03 
  พนักงานสถิต ิ 5 5.05 

รวม 99 100 

 ตำรำงท่ี 4 แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของลูกจ้างประจ า พบว่าส่วนใหญ่เป็นสายงานกลุ่มงานสนับสนุน 
จ านวน 91 คน (ร้อยละ 91.92) สายงานกลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน จ านวน 5 คน (ร้อยละ 5.05) และสายงาน
กลุ่มงานช่าง จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.03) (ดังตารางที่ 4) 

แผนภูมิที ่3   
แสดงระดับการศึกษาของข้าราชการ  

แผนภูมิที่ 4  
แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของลูกจ้างประจ า 

แผนภูมิที่ ๔ 

แสดงสายงาน/ตําแหนง ของลูกจางประจํา

สวนที่ ๑
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14 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

ตารางที่ ๕   แสดงระดับการศึกษา ของลูกจางประจํา สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

 ตารางที่ ๕ แสดงระดับการศึกษาของลูกจางประจํา สวนใหญจบการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

จํานวน ๘๗ คน (รอยละ ๘๗.๘๘) รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๑ คน (รอยละ ๑๑.๑๑) และระดับ

ปริญญาโท จํานวน ๑ (รอยละ ๑.๐๑) ตามลําดับ (ดังตารางที่ ๕)

ตารางที่ ๖   แสดงสายงาน/ตําแหนง ของพนักงานราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ตำรำงท่ี 5 แสดงระดับการศึกษา ของลูกจ้างประจ า ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา  
 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาโท 1 1.01 
ปริญญาตร ี 11 11.11 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 87 87.88 

รวม 99 100 
 
 
 
 ตำรำงที่ 5 แสดงระดับการศึกษาของลูกจ้างประจ า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 87 คน (ร้อยละ 87.88) รองลงมาระดับปริญญาตรี จ านวน 11 คน (ร้อยละ 11.11) และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 1 (ร้อยละ 1.01) ตามล าดับ (ดังตารางที่ 5) 
ตำรำงท่ี 6 แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของพนักงานราชการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

สำยงำน/ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มเทคนิคทั่วไป 11 34.38 

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 6.25 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 9 28.13 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 19 59.38 
นักกีฏวิทยา 8 25.00 
นักทรัพยากรบุคคล 2 6.25 
นักประชาสัมพนัธ ์ 1 3.13 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผล 2 6.25 
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 3.13 
นักวิชาการเผยแพร่ 1 3.13 
นักวิชาการสาธารณสุข 4 12.50 

กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ 2 6.25 
นักเทคนิคการแพทย ์ 1 3.13 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 3.13 

รวม 32 100 

 ตำรำงท่ี 6 แสดงสายงาน และต าแหน่งของพนักงานราชการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นสายงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป จ านวน 19 คน (ร้อละ 59.38) รองลงมาสายงานกลุ่มเทคนิคทั่วไป จ านวน 11 คน (ร้อยละ 34.38) 
และสายงานกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.25) (ดังตารางที่ 6) 

แผนภูมิที่ 5 
แสดงระดับการศึกษา ของลูกจ้างประจ า 

แผนภูมิที่ 6 
แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของพนักงานราชการ 

แผนภูมิที่ ๕

แสดงระดับการศึกษา ของลูกจางประจํา

 ตารางที่ ๖ แสดงสายงาน และตําแหนงของพนักงานราชการ พบวาสวนใหญเปนสายงานกลุมบริหาร

ทั่วไป จํานวน ๑๙ คน (รอละ ๕๙.๓๘) รองลงมาสายงานกลุมเทคนิคทั่วไป จํานวน ๑๑ คน (รอยละ ๓๔.๓๘) 

และสายงานกลุมวิชาชีพเฉพาะ จํานวน ๒ คน (รอยละ ๖.๒๕) (ดังตารางที่ ๖)

ตำรำงท่ี 5 แสดงระดับการศึกษา ของลูกจ้างประจ า ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา  
 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาโท 1 1.01 
ปริญญาตร ี 11 11.11 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 87 87.88 

รวม 99 100 
 
 
 
 ตำรำงที่ 5 แสดงระดับการศึกษาของลูกจ้างประจ า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 87 คน (ร้อยละ 87.88) รองลงมาระดับปริญญาตรี จ านวน 11 คน (ร้อยละ 11.11) และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 1 (ร้อยละ 1.01) ตามล าดับ (ดังตารางที่ 5) 
ตำรำงท่ี 6 แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของพนักงานราชการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

สำยงำน/ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มเทคนิคทั่วไป 11 34.38 

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 6.25 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 9 28.13 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 19 59.38 
นักกีฏวิทยา 8 25.00 
นักทรัพยากรบุคคล 2 6.25 
นักประชาสัมพนัธ ์ 1 3.13 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผล 2 6.25 
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 3.13 
นักวิชาการเผยแพร่ 1 3.13 
นักวิชาการสาธารณสุข 4 12.50 

กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ 2 6.25 
นักเทคนิคการแพทย ์ 1 3.13 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 3.13 

รวม 32 100 

 ตำรำงท่ี 6 แสดงสายงาน และต าแหน่งของพนักงานราชการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นสายงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป จ านวน 19 คน (ร้อละ 59.38) รองลงมาสายงานกลุ่มเทคนิคทั่วไป จ านวน 11 คน (ร้อยละ 34.38) 
และสายงานกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.25) (ดังตารางที่ 6) 

แผนภูมิที่ 5 
แสดงระดับการศึกษา ของลูกจ้างประจ า 

แผนภูมิที่ 6 
แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของพนักงานราชการ 

แผนภูมิที่ ๖

แสดงสายงาน/ตําแหนง ของพนักงานราชการ

สว
นท

ี่ ๑
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ตารางที่ ๗   แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

 ตารางที่ ๗ แสดงระดับการศึกษาของพนักงานราชการ สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๒๖ คน (รอยละ ๘๑.๒๕) รองลงมาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน ๔ คน (รอยละ ๑๒.๕๐) และ

ระดับปริญญาโท จํานวน ๒ (รอยละ ๖.๒๕) ตามลําดับ (ดังตารางที่ ๗)

ตารางที ่๘   แสดงสายงาน/ตาํแหนง ของพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ สาํนกังานปองกันควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา

ตำรำงท่ี 7 แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา  
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาโท 2 6.25 
ปริญญาตร ี 26 81.25 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 4 12.5 

รวม 32 100 
 
 
 ตำรำงที่ 7 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานราชการ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 26 คน (ร้อยละ 81.25) รองลงมาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 12.50) และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 (ร้อบละ 6.25) ตามล าดับ (ดังตารางที่ 7) 
ตำรำงที่ 8 แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

สำยงำน/ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มบริกำร 15 93.75 
ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 1 6.25 
พนักงานธุรการ 1 6.25 
พนักงานบริการ 7 43.75 
พนักงานพิมพ ์ 6 37.5 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 1 6.25 
นักจัดการงานทั่วไป 1 6.25 

รวม 16 100 

 ตำรำงที่ 8 แสดงสายงาน และต าแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสายงาน
กลุ่มบริการ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 93.75) รองลงมาสายงานกลุ่มบริหารทั่วไป จ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.25) 
(ดังตารางที่ 8) 
ตำรำงที่ 9 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 4 25 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 12 75 

รวม 16 100 
  
  
 ตำรำงที่ 9 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน (ร้อยละ 75) และปริญญาตรี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 25) ตามล าดับ 
(ดังตารางที่ 9) 

แผนภูมิที่ 7 
แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ 

แผนภูมิที่ 8 
แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

แผนภูมิที่ 9 
แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

แผนภูมิที่ ๗

แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ

 ตารางที่ ๘ แสดงสายงาน และตําแหนงของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พบวา สวนใหญเปนสายงาน
กลุมบริการ จํานวน ๑๕ คน (รอยละ ๙๓.๗๕) รองลงมาสายงานกลุมบริหารทั่วไป จํานวน ๑ คน (รอยละ ๖.๒๕) 
(ดังตารางที่ ๘)

ตารางที ่๙   แสดงระดบัการศกึษาของพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา

 ตารางที่ ๙ แสดงระดับการศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน ๑๒ คน (รอยละ ๗๕) และปริญญาตรี จํานวน ๔ คน (รอยละ ๒๕) ตามลําดับ 
(ดังตารางที่ ๙)

ตำรำงท่ี 7 แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา  
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาโท 2 6.25 
ปริญญาตร ี 26 81.25 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 4 12.5 

รวม 32 100 
 
 
 ตำรำงที่ 7 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานราชการ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 26 คน (ร้อยละ 81.25) รองลงมาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 12.50) และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 (ร้อบละ 6.25) ตามล าดับ (ดังตารางที่ 7) 
ตำรำงที่ 8 แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

สำยงำน/ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มบริกำร 15 93.75 
ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 1 6.25 
พนักงานธุรการ 1 6.25 
พนักงานบริการ 7 43.75 
พนักงานพิมพ ์ 6 37.5 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 1 6.25 
นักจัดการงานทั่วไป 1 6.25 

รวม 16 100 

 ตำรำงที่ 8 แสดงสายงาน และต าแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสายงาน
กลุ่มบริการ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 93.75) รองลงมาสายงานกลุ่มบริหารทั่วไป จ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.25) 
(ดังตารางที่ 8) 
ตำรำงที่ 9 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 4 25 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 12 75 

รวม 16 100 
  
  
 ตำรำงที่ 9 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน (ร้อยละ 75) และปริญญาตรี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 25) ตามล าดับ 
(ดังตารางที่ 9) 

แผนภูมิที่ 7 
แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ 

แผนภูมิที่ 8 
แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

แผนภูมิที่ 9 
แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

แผนภูมิที่ ๘

แสดงสายงาน/ตําแหนง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำรำงท่ี 7 แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา  
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาโท 2 6.25 
ปริญญาตร ี 26 81.25 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 4 12.5 

รวม 32 100 
 
 
 ตำรำงที่ 7 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานราชการ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 26 คน (ร้อยละ 81.25) รองลงมาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 12.50) และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 (ร้อบละ 6.25) ตามล าดับ (ดังตารางที่ 7) 
ตำรำงที่ 8 แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

สำยงำน/ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่มบริกำร 15 93.75 
ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 1 6.25 
พนักงานธุรการ 1 6.25 
พนักงานบริการ 7 43.75 
พนักงานพิมพ ์ 6 37.5 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 1 6.25 
นักจัดการงานทั่วไป 1 6.25 

รวม 16 100 

 ตำรำงที่ 8 แสดงสายงาน และต าแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสายงาน
กลุ่มบริการ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 93.75) รองลงมาสายงานกลุ่มบริหารทั่วไป จ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.25) 
(ดังตารางที่ 8) 
ตำรำงที่ 9 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 4 25 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 12 75 

รวม 16 100 
  
  
 ตำรำงที่ 9 แสดงระดับการศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน (ร้อยละ 75) และปริญญาตรี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 25) ตามล าดับ 
(ดังตารางที่ 9) 

แผนภูมิที่ 7 
แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ 

แผนภูมิที่ 8 
แสดงสายงาน/ต าแหน่ง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

แผนภูมิที่ 9 
แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

แผนภูมิที่ ๙

แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สวนที่ ๑
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16 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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จังหวัดในเขตรับผิดชอบ 
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา มีจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบ ๔ จังหวัด ไดแก
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร มีพ้ืนท่ีรวม ๕๑,๗๑๙.๑๙๒ ตารางกิโลเมตร
ซึ่งเทากับรอยละ ๑๐.๐๗ ของพื้นที่ทั่วประเทศไทย (พื้นที่ทั้งประเทศ ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร) จังหวัดที่มี
พื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ประมาณ ๒๐,๔๙๓.๙๖๔ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๓๙.๖๓ 
รองลงมาจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ประมาณ ๑๒,๗๗๘.๒๘๗ ตารางกิโลเมตร จังหวัดบุรีรัมย พ้ืนที่ประมาณ 
๑๐ ,๓๒๒ .๘๘๕ ตารา งกิ โ ล เมตร  และ จั งหวั ด สุ ริ นทร   พ้ื นที่ ป ระมาณ ๘ ,๑๒๔ .๐๕๖ ตารา ง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๒๔.๗๑ ๑๙.๙๖ และ ๑๕.๗๑ ของพื้นที่เขตสุขภาพท่ี ๙ ตามลําดับ (ดังตารางที่ ๑๐) 
และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังตอไปนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอ จังหวัดเพชรบูรณ, จังหวัดขอนแกน, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด
 ทิศใต ติดตอ จังหวัดนครนายก, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแกว และประเทศกัมพูชา
 ทิศตะวันออก ติดตอ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดรอยเอ็ด
 ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดเพชรบูรณ, จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

ภาพที่ ๑

แสดงการแบงเขตจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ตารางที่ ๑๐   แสดงขนาดพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา๙

จังหวัดในเขตรับผิดชอบ  
 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ มีพ้ืนที่รวม 51,719.192 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10.07 ของพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย (พ้ืนที่ทั้งประเทศ 513,120 ตารางกิโลเมตร) จังหวัดที่มี
พ้ืนที่มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่ประมาณ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.63 
รองลงมาจังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่ประมาณ 12,778.287 ตารางกิโลเมตร จังหวัดบุรีรัมย์ พ้ืนที่ประมาณ 
10,322.885 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดสุรินทร์ พ้ืนที่ประมาณ คือ จังหวัดสุรินทร์ 8,124.056 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.71 19.96 และ 15.71 ของพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 10)
และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังต่อไปนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต ้ ติดต่อ จังหวัดนครนายก, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว และประเทศกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี 

 
ตำรำงท่ี 10 แสดงขนาดพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบ ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา9 

จังหวัด ขนำดพื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
นครรำชสีมำ 20,493.964 39.63 
ชัยภูมิ 12,778.287 24.71 
บุรีรัมย์ 10,322.885 19.96 
สุรินทร์ 8,124.056 15.70 

รวม 51,719.192 100 
 

สภำพภูมิประเทศ 
 ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้) ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม 
ทิศตะวันออกติดเทือกเขาเพชรบูรณ์ เทือกเขาดงพญาเย็น (เขาใหญ่) ส่วนด้านใต้ติดเทือกเขาใหญ่และเทือกเขา
พนมดงรัก ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ าชี แม่น้ ามูล และยังมีล าน้ าที่ส าคัญ
ไหลผ่าน คือ ล าน้ ามูลล ามาศ (ล าปลายมาศ), ล าตะคลอง, ล าห้วยชี และล าห้วยทับทัน 
                                                 
9 https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย 

ภำพที่ 1 
แสดงการแบ่งเขตจังหวัด ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ  

แผนภูมิที่ 10 
แสดงร้อยละขนาดพื้นท่ี ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 

แผนภูมิที่ ๑๐

แสดงรอยละขนาดพื้นที่ ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
สภาพภูมิประเทศ
 ตั้งอยูบนที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (อีสานใต) ซ่ึงมีลักษณะเปนที่ราบและที่ราบลุม 

ทิศตะวันออกติดเทือกเขาเพชรบูรณ เทือกเขาดงพญาเย็น (เขาใหญ) สวนดานใตติดเทือกเขาใหญและเทือกเขา

พนมดงรัก ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย มีแมนํ้าสําคัญไหลผาน คือ แมนํ้าชี แมนํ้ามูล และยังมีลํานํ้าที่สําคัญ

ไหลผาน คือ ลํานํ้ามูลลํามาศ (ลําปลายมาศ), ลําตะคลอง, ลําหวยชี และลําหวยทับทัน

๙https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย
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ลักษณะประชากร๑๐ 
 จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๖,๗๕๓,๙๙๕ คน 

พิจารณารายจังหวัดสามารถจําแนกตามเพศชายและหญิง ดังนี้ (ดังตารางที่ ๑๑)

ตารางท่ี ๑๑   แสดงจาํนวนประชากรในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ จาํแนกตามเพศ สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที ่๙ นครราชสมีา

ลักษณะประชำกร10 
 จังหวัดในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 6,753,995 คน 
พิจารณารายจังหวัดสามารถจ าแนกตามเพศชายและหญิง ดังนี้ (ดังตารางที่ 11) 
ตำรำงที่ 11 แสดงจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ าแนกตามเพศ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

ล ำดับ จังหวัด จ ำนวนประชำกร (คน) 
เพศชำย เพศหญิง รวม 

1 นครรำชสีมำ 1,298,105 1,333,805 2,631,910 
2 ชัยภูมิ 564,978 573,307 1,138,285 
3 บุรีรัมย์ 791,633 796,574 1,588,207 
4 สุรินทร์ 696,884 698,709 1,395,593 

รวม 3,351,600 3,402,395 6,753,995 
 

 
แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละประชากร จ าแนกตามเพศ ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 

 

แผนภูมิที่ 12 ปิรามิดประชากร จ าแนกตามเพศและช่วงอายุ ของเขตสุขภาพที่ 9  
                                                 
10

 ระบบสถิตทิางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) ประมวลผล ขอ้มูล ณ : 
มกราคม 2560 

ร้อยละ 

ช่วงอำย ุ(ปี) 
แผนภูมิที่ ๑๑ แสดงรอยละประชากร จําแนกตามเพศ ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ

แผนภูมิที่ ๑๒ ปรามิดประชากร จําแนกตามเพศและชวงอายุ ของเขตสุขภาพที่ ๙

๑๐ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) ประมวลผล ขอมูล 

ณ : มกราคม ๒๕๖๐

สวนที่ ๑
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18 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

การวิเคราะหลักษณะสําคัญขององคการ๑๑

๑. ลักษณะองคการ
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา (สคร.๙) เปนหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่รับผิดชอบการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัย
บุรินทร มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร 
โดยมีกระบวนการสงมอบผลผลิตการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามพันธกิจของหนวยงาน ขับเคลื่อน
โดยตรงกับกลุมเปาหมาย คือ ประชาชน อีกสวนหนึ่งขับเคล่ือนผานกลุมเครือขายที่ทํางานดวยกัน เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการปองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

 ๑.๑  สภาพแวดลอมของสวนราชการ

  ๑.๑.๑  พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย
   สคร.๙ ปฏิบัติภารกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมควบคุมโรค 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (ดังตารางที่ ๑๒)

ตารางที่ ๑๒  แสดงพันธกิจ ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการที่สงมอบผลผลิตและบริการ

กำรวิเครำะห์ลักษณะส ำคัญขององค์กำร11 
1. ลักษณะองค์กำร 
 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัย
บุรินทร์ มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์  
โดยมีกระบวนการส่งมอบผลผลิตการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน ขับเคลื่อน
โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน อีกส่วนหนึ่งขับเคลื่อนผ่านกลุ่มเครือข่ายที่ท างานด้วยกัน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 
 1.1 สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร 
  1.1.1 พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

 สคร.9 ปฏิบัติภารกิจตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 
2552 (ดังตารางที ่12) 
ตำรำงท่ี 12 แสดงพันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ 

พันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ กลไก/วิธีกำรทีส่่งมอบผลผลิตและบริกำร 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ดา้นการเฝา้ระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ให้เหมาะสมกับพืน้ที ่

2. ส่งเสริมสนบัสนุนให้เครือข่าย 
น าผลิตภณัฑ์ดา้นการเฝา้ระวงั
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ไปใช้ให้ เหมาะสมกับ
สภาพของพื้นที ่

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพให้แก่เครือข่าย   

4. ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
ปฏิบัตงิานร่วมกบัเครือข่าย ใน
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ในบริเวณ
ชายแดนและช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ 

5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
เฝ้าระวงัป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบ 

6. ก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานเฝา้ระวงัป้องกนั
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

สคร.9 มีพันธกิจหรือหน้าทีส่ าคัญ
ต่อความส าเร็จขององค์การ ในการ
สร้างและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายที่ท างานร่วมกนั 
เพื่อส่งมอบคุณคา่ให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 
9 ตลอดจนสร้างขีดความสามารถใน
การป้องกนัควบคุมโรคและภัย
สุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน โดยใช้สมรรถนะหลักของ
องค์กร และสมรรถนะของบุคลากร 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเฝา้ระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

สคร.9 มีวิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ดังนี ้

กลุ่มเครือข่ำยที่ท ำงำนร่วมกัน โดยการ
ให้บริการผ่านทางคู่มือ สื่อ หนังสอืราชการ 
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ Social media การ
ฝึกอบรม ประชุมชี้แจง การน าเสนอผลงานวิชาการ 
คณะกรรมการ/คณะท างาน ผู้ประสานจังหวดั 
ผู้รับผิดชอบเครือข่าย และวิทยากร ดังนี ้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองคค์วามรู้การเฝ้า

ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 
2. สนบัสนุนวิชาการและข้อมลู เพื่อใช้ในการ

วางแผนและด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค  
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร 

มาตรฐาน มาตรการ นโยบาย กฎหมาย 
4. พัฒนาระบบกลไกเครือข่ายประสานงานการเฝ้า

ระวังป้องกันควบคุมโรคไดต้ามมาตรฐาน 
5. ด าเนนิงานเฝ้าระวังป้องกันควบคมุโรค และร่วม

ด าเนนิการตามกฎหมาย พรบ. 
6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

ประชำชน โดยการให้บริการผ่านการรณรงค์ 
โทรทัศน์ รายการวทิยุ การแถลงขา่ว สื่อมวลชน 
แผ่นพบั เว็บไซต์ Social media ดังนี ้
1. แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรค ภยัสุขภาพ 

แนวทางป้องกนัควบคุมทีไ่ด้มาตรฐาน 
2. ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อต่าง ๆ  
3. ด าเนนิการตามกฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวข้อง 

                                                 
11 กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านกังานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา (ข้อมูล ณ วันที ่19 ธันวาคม 2559) 

๑๑กลุมพัฒนาองคกร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา (ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙)
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  ๑.๑.๒  วิสัยทัศนและคานิยม

   สคร.๙ มีการทบทวนวิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยมและสมรรถนะหลัก (วันที่ 

๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗) มีวิสัยทัศนคือ “เปนองคกรชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล ดานการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในป ๒๕๖๒” โดยมีเปาประสงคหลัก ดังนี้

   ๑) ภาคีเครือขายมีการดําเนินงานเชิงระบบดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

    และภัยสุขภาพไดอยางยั่งยืน และมีความพึงพอใจตอการสงเสริมสนับสนุนการ

    เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

   ๒) ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมไดรับการยอมรับ และมีการนําไปใชในการปองกัน 

    ควบคุมโรค เกิดการผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ

   ๓) มีระบบเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีมีคุณภาพตอบสนองตอ

    ปญหาสุขภาพของพื้นที่ แบบบูรณาการการเชื่อมโยงทุกระดับ

   ๔) มีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพและขีดสมรรถนะสูงของบุคลากรตาม

    มาตรฐานสากล

   ๕) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองตอปญหา/สถานการณ

    ของหนวยงาน และมีการบริหารจัดการแบบ One Stop Service

   สคร.๙ มีการกําหนดอัตลักษณคือ “ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ” เพ่ือใชเปนแนว

ทางการขับเคลื่อนไปสู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และมีคานิยมคือ “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 

   โดยมีสมรรถนะหลักขององคกร ไดแก การถายทอดองคความรู ด านการปองกัน

ควบคุมโรค การพยากรณโรค และการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งเปนรากฐานในการสงเสริม

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) อายุเฉล่ีย 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 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ ๔๖.๘๓) 

รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาตร ี(รอยละ ๓๗.๗๐) ระดบัปรญิญาโท (รอยละ ๑๔.๖๘) และปรญิญาเอก (รอยละ ๐.๗๙) 

ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ ๑๕)

แผนภูมิที่ ๑๕ แสดงภาพรวมรอยละระดับการศึกษา ของบุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา

   กรอบอตัรากําลงัท่ีควรจะเปนของ สคร.๙ เฉพาะขาราชการและพนักงานราชการ ๑๖๕ อตัรา 
ปจจุบันมี ๑๔๗ อัตรา อัตรากําลังที่ยังขาดอยู ๑๗ อัตรา (๑๑ ตําแหนง) ไดแก แพทย, เภสัชกร, นักทรัพยากรบุคคล 
นักจัดการงานทั่วไป นายชางเทคนิค เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา นักกีฏวิทยา นิติกร เจาพนักงานธุรการ 
(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
   บคุลากร สคร. ๙ ไดรับการคดัเลือกตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของสํานกังาน ก.พ. เชน 
คณุสมบัตเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง การศกึษา สมรรถนะทีจ่าํเปน เปนตน องคประกอบสาํคญัทีท่าํใหบคุลากรมสีวนรวมในการ
ทาํงานเพือ่บรรลพุนัธกจิและวิสยัทัศน คือ การจดัโครงสรางแบบ Matrix เพ่ือบรูณาการงานใหรองรบัภารกิจ โดยมปีจจยัทีท่าํ
ใหบคุลากรมคีวามผกูพนัทุมเท คอื การไดรบัการยอมรบั ยกยองเชดิช ูมคีวามหมายตอองคกร ไดรบัการมอบอํานาจ ความ
ไววางใจ กาํหนดเปาหมายรวมกนั และสรางการมสีวนรวมทกุระดบัในองคกร มกีารกาํหนดสมรรถนะของบคุลากร ไดแก 
บคุลากรตองมคีวามเช่ียวชาญในการปฏิบัตงิานดานการเฝาระวงั สอบสวนโรค รวบรวมและวเิคราะหขอมลูอยางแมนยาํ 
พยากรณโรคและภยัสขุภาพอยางถกูตอง การสรางผลติภณัฑดวยกระบวนการวจิยัและพฒันา การตดิตามประเมนิผลเพือ่วัด
ความสําเร็จขององคกร โดยมีขอกาํหนดดานสขุภาพและความปลอดภัยในการฝกปฏบิตัแิละซกัซอมการตอบโตการระบาด
ของโรคและภาวะฉกุเฉนิดานสาธารณสขุ มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานระบบบรหิารจดัการคณุภาพหองปฏบิตักิาร (Laboratory 
Accreditation : LA) แนวทางการพฒันาหองปฏบิตักิารทางกฏีวทิยาใหไดมาตรฐาน ISO/IEC : ๑๗๐๒๕ มแีผนบรหิารความ
ตอเนื่องขององคกร สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน และคานิยมองคกรดานสุขภาพ ทําใหบุคลากรมีทักษะ ปลอดภัย 
ลดโอกาสเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคและปจจัยเสี่ยง 
  ๑.๑.๔  สินทรัพย
   ๑)  อาคารสถานที ่สคร.๙ นครราชสมีา ตัง้อยูบนทีด่นิราชพสัด ุมเีนือ้ทีป่ระมาณ ๑๐๐ ไร 
ตั้งอยูเลขท่ี ๔๙๗ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีอาคารสํานักงานหลัก ๔ อาคาร 
ไดแก อาคาร สคร.๙ อาคารเภสัชกรรม อาคารปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค อาคารศูนยควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลง มีศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หองปฏิบัติการทางการแพทยดาน
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ควบคุมโรค หองปฏิบัติการทางกีฏวิทยา หองควบคุมอุณหภูมิยาและเวชภัณฑ คลินิกมาลาเรีย ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีและเครื่องพน หองประชุม หองชมรมจริยธรรม และบานพักบุคลากร

   ๒)  เทคโนโลยี ประกอบดวย 

    Hardware ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายที่พรอมใหบริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และความปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงาน โดยใชแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    Software และระบบฐานขอมูล เพื่อใชในการดําเนินการตามพันธกิจของหนวยงาน 

ดานยทุธศาสตร ดานกระบวนการสรางคณุคา และกระบวนการสนับสนนุ ไดแก เวบ็ไซต สคร.๙ ซ่ึงมกีารพัฒนาตาม

มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (Estimates SM) ใชในการจัดทําแผนและผูบริหาร

สามารถตดิตามความกาวหนาการดาํเนนิงาน เพือ่ใชในการตดัสนิใจและวางแผนยทุธศาสตร ระบบฐานขอมลูผลงาน

วิชาการ ซึ่งวารสารวิชาการ สคร.๙ นครราชสีมา ผานการรับรองคุณภาพของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 

เมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโปรแกรมดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เชน โปรแกรม Epidemic 

(รายงาน ๕๐๖) โปรแกรม NAP การเช่ือมโยงขอมลูกบัระบบคลังขอมลูดานการแพทยและสุขภาพ (๔๓ แฟม) ระบบ

ฐานขอมลูโรค (UCHA) ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร (GIS) เพ่ือใชในการรายงานสถานการณโรคในรูปแบบตาง ๆ  ระบบ

สนับสนุนการดําเนินงาน เชน โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

(GFMIS) ระบบการจดัซือ้จดัจางภาครฐั (e-GP) ระบบรับเร่ืองรองเรียน (e-Petition) มรีะบบการติดตอส่ือสารและการ

ดาํเนินงานในภาวะฉกุเฉนิ ไดแก ระบบ VDO conference, Web conference, Skype, Social media, ทางโทรศัพท

และชองทางอ่ืน ทัง้ในสถานการณปกตแิละสถานการณฉุกเฉิน ตามทีร่ะบใุนแผนบริหารความตอเนือ่งขององคกร และ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

   ๓)  อปุกรณ มเีครือ่งมอืทางการแพทยทีใ่ชในการวนิจิฉยัและรักษาผูปวยโรคหนอนพยาธิ 

โรคมาลาเรีย มีการควบคุมมาตรฐานดวยเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิมาตรฐาน Digital Thermometer และหองเก็บ

วคัซนีดานการปองกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ เครือ่งพนสารเคมกีาํจดัยงุ ชดุอปุกรณปองกนัโรคตดิเชือ้รายแรง และ

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

  ๑.๑.๕  กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ สคร.๙ นครราชสีมา ดําเนินการภายใตกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข อบังคับท่ีสําคัญ ได แก  (๑) พระราชบัญญัติคุ มครองสุขภาพผู  ไม สูบบุหรี่  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) พระราชบญัญตัคิวบคมุผลติภณัฑยาสบู พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓) พระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๔) กฎอนามยัระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulations: IHR ๒๐๐๕) (๕) พระราชบญัญตัิ

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

วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) เพื่อใหเอื้อตอการทํางานเชิงยุทธศาสตร ตามแนวทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข 

(MOPH Reform) ขับเคลื่อนองคกรใหเปน National Health Authority ดานระบบปองกันควบคุมโรค และพัฒนา

สูความยัง่ยนืดานควบคมุโรค (Mega Project) โดยแบงเปน ๑๑ กลุม มกีลไกการบริหารงานและวิธีการจดัการทีแ่สดง

ถงึการกํากบัดแูลตนเองทีด่ ีตามนโยบายการกาํกบัดแูลองคการทีด่ ี(ดงัภาพที ่๒) (ประกาศเมือ่วนัที ่๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘) ควบคูกับกฎขอบังคับอื่นๆ โดยมีการกํากับดูแลดังนี้

   ๑)  มอบอาํนาจใหรองผูอํานวยการ ปฏบิติัราชการแทนผูอาํนวยการในราชการของหนวยงาน มอบ

อาํนาจหรอืกระจายอาํนาจการตดัสนิใจในการปฏบิติังานใหกบัหวัหนากลุมและคณะกรรมการตางๆ เพือ่วางแผนกาํกบั

ดแูลการบรหิารและดาํเนนิงาน มกีารรายงานความกาวหนาการดาํเนนิงานในการประชมุผูบรหิาร สคร.๙ นครราชสมีา

(ทุกเดือน)

   ๒)  จดัทําคาํรบัรองการปฏิบัตริาชการและขอตกลงการปฏิบัตริาชการ (MOU) มกีารถายทอดตวัช้ีวดั

และเปาหมายระดับกรมควบคุมโรค สูหนวยงาน กลุมงาน และบุคคล มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

มกีารกาํกบัตดิตามผลการดาํเนนิงานผานระบบบริหารจัดการเชงิยุทธศาสตร (Estimates SM) และสรุปผลการประเมนิ

คํารับรองการปฏิบัติราชการเสนอผูบริหารหนวยงาน 

    ๓)  การบรหิารจัดการ โดยกาํหนดกลยทุธและคณะกรรมการตาง ๆ  เพ่ือรองรับภารกจิและการ

เปลีย่นแปลง มีการกระจายอาํนาจใหสามารถจดัทาํแผนงานโครงการเพือ่พฒันาผลติภณัฑทางวชิาการ บรกิาร สราง

นวตักรรม มผีูรบัผดิชอบตวัชีว้ดั มกีารตดิตามความกาวหนาการดําเนนิงานตามคาเปาหมายตัวชีว้ดั และรายงานผลการ

ดําเนินงาน (ทุกไตรมาส) 

สวนที่ ๑
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  ๑.๒.๒  ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

   สคร.๙ นครราชสีมา มีผูรับบริการ คือ ประชาชน ไดแก ๑) กลุมเส่ียงตอการเกิดโรค

และภัยสุขภาพ เชน ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไดรับการประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอด

เลือด แรงงานในชุมชน กลุมเกษตรกร กลุมเส่ียงโรคมะเร็งทอนํ้าดี ๒) กลุมวัย เชน กลุมวัยรุน (ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทั้งในและรอบสถานศึกษา) กลุมวัยทํางาน (ประเมินและจัดการเพื่อลดโรคหัวใจและหลอดเลือด) 

๓) กลุมโรค (Cluster) เชน โรคเอดส วัณโรคและโรคเร้ือน (SALT) โรคติดตอ (CD) โรคไมติดตอ (NATI) และ

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (Env-Occ) ๔) กลุมพ้ืนที่เปาหมาย เชน พ้ืนที่เปาหมายการคนหา

ผูปวยโรคเรื้อน พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เปนตน และผูมีสวนไดสวน

เสีย คือ กลุมเครือขายที่ทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปองกันควบคุมโรค (ดังตารางที่ ๑๓)

ตารางที่ ๑๓   แสดงความตองการและความคาดหวังที่แตกตางกันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้

 3) การบริหารจัดการ โดยก าหนดกลยุทธ์และคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือรองรับภารกิจและการ
เปลี่ยนแปลง มีการกระจายอ านาจให้สามารถจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ บริการ สร้าง
นวัตกรรม มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และรายงานผลการ
ด าเนินงาน (ทุกไตรมาส)  

 1.2.2 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สคร.9 นครราชสีมา มีผู้รับบริการ คือ ประชาชน ได้แก่ 1) กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค

และภัยสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
แรงงานในชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ าดี 2) กลุ่มวัย เช่น กลุ่มวัยรุ่น (ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทั้งในและรอบสถานศึกษา) กลุ่มวัยท างาน (ประเมินและจัดการเพ่ือลดโรคหัวใจและหลอดเลือด) 
3) กลุ่มโรค (Cluster) เช่น โรคเอดส์ วัณโรคและโรคเรื้อน (SALT) โรคติดต่อ (CD) โรคไม่ติดต่อ (NATI) และ
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Env-Occ) 4) กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น พ้ืนที่เป้าหมายการค้นหา
ผู้ป่วยโรคเรื้อน พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เป็นต้น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย คือ กลุ่มเครือข่ายที่ท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันควบคุมโรค (ดังตารางที่ 13) 
ตำรำงท่ี 13 แสดงความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

สว
นท

ี่ ๑

Book_���.indd   24 29/5/2560   15:53:58



25รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016

  ๑.๒.๓  สวนราชการหรือองคการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน 

(ดังตารางที่ ๑๔)

ตารางที่ ๑๔   แสดงสวนราชการหรือองคการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน ดังนี้

  1.2.3 ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน  
(ดังตารางที่ 14) 
ตำรำงท่ี 14 แสดงส่วนราชการหรือองค์การที่เก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ดังนี้ 

สวนที่ ๑
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๒. สภาวะการณขององคการ

 ๒.๑ สภาพแวดลอมดานการแขงขัน

  ๒.๑.๑ สภาพแวดลอมดานการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ดังตารางที่ ๑๕)

ตารางที่ ๑๕   แสดงขอมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้

2. สภำวะกำรณ์ขององค์กำร 
 2.1 สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 
  2.1.1 สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ (ดังตารางที่ 15) 
ตำรำงท่ี 15 แสดงข้อมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้ 

ประเด็น 
กำรเปรียบเทียบ คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินกำรปัจจุบัน 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

ที่ส ำคัญ แหล่งข้อมูล 

กำรเปรียบเทียบภำยในประเทศ 
การพัฒนาระบบ
ราชการ 

สคร. อื่น 
 

ได้รับรางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 
พ.ศ. 2559 รางวัลนวัตกรรมการ
บริการที่เป็นเลิศ ระดบัดีเด่น (Best 
Practices) และมีผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ อยู่ในระดับต้นๆ  

1. ผู้บริหารให้
ความส าคัญเปน็
อันดับต้น 

2. ความร่วมมือของ
บุคลากร และ
หน่วยงานเครือข่าย 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

สคร. อื่น 
 

อยู่ในระดับสูง ซึง่ในปี 2558 สูงกว่า 
สคร. อื่น เป็นอันดับที่ 1 (ร้อยละ 
99.79) 

1. การถ่ายระดับ
ตัวชี้วัดไปทุกกลุ่ม
งานและบุคคล 

2. ความมุ่งมั่นของ
บุคลากรในการ
ร่วมด าเนินงาน 

3. ความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
กรมควบคุมโรค 

ผลงานวิจัย 
ผลิตภัณฑ์วชิาการ 
นวัตกรรม และการ
รับรองมาตรฐาน 

1. สคร. อื่น 
2. ศูนย์อนามัยที่ 
9 นครราชสีมา 
3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 
9 นครราชสีมา 
 

1. มีผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ทุกปี มีการน าเสนอในระดบัเขต 
ภาค ประเทศ และนานาชาติ มี
การเผยแพร่ในวารสารวชิาการ
ต่างๆ เชน่ วารสารวิชาการ สคร.9 
วารสารกรมควบคุมโรค และ
ฐานข้อมูล E-Journal อยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคยีงกันกับหน่วยงานอื่น 

2. ผ่านมาตรฐานระบบบริหาร
จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Accreditation : 
LA) ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายนอกแห่งเดียวในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 9 

3. วารสารวิชาการ สคร.9 ผ่านการ
รับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index Centre: TCI) ปี 
2555 ซึ่งเป็นหนว่ยงานอันดบัต้น

1. ผู้บริหารให้
ความส าคัญ 

2. มีงบประมาณ
สนับสนนุ  

3. มีการน าผลิตภัณฑ์
วิชาการไปใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่ 

4. มีหน่วยงาน
เครือข่ายที่ร่วม
ด าเนินการพฒันา
ผลิตภัณฑ์วชิาการ 

5. มีการน าไปขยาย
ผล 

1. สถาบัน วิจยั 
จัดการความรู้ 
และมาตรฐาน
การควบคุม
โรค กรม
ควบคุมโรค 

2. เว็บไซต์ 
3. สภาเทคนิค

การแพทย์ 
4. ศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิง
วารสารไทย 
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ประเด็น 
กำรเปรียบเทียบ คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินกำรปัจจุบัน 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

ที่ส ำคัญ แหล่งข้อมูล 

ที่ผ่านการรับรอง และในพืน้ที่เขต
สุขภาพที่ 9 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. สคร. อื่น 
2. ศูนย์อนามัยที่ 9 

นครราชสีมา 
3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 

นครราชสีมา 

มีผลความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สูงกวา่
ค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ทุกปี 

1. การถ่ายระดับ
ตัวชี้วัดไปยังกลุ่ม
งานที่เก่ียวข้อง 

2. มีการปรับปรุง
กระบวนการ
ให้บริการ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรม
ควบคุมโรค 

ผลการด าเนนิงาน
ตัวชี้วัดเขตสุขภาพ
ที่ 9 นครชัย
บุรินทร ์

1. ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

2. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 
นครราชสีมา 

มีผลการด าเนนิงานสูงกว่าคา่
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

1. ร่วมเป็น
คณะกรรมการเขต
สุขภาพที่ 9  

2. ความร่วมมือใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
เครือข่าย 

เว็บไซต์เขต
สุขภาพที่ 9 

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

การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ด าเนินการได้ตามแนวทางการเฝ้า
ระวังป้องกันการควบคุมโรคติดต่อ
พื้นที่ชายแดน และกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 
2005) ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
และมีระบบฐานข้อมูลสนบัสนุนการ
ด าเนินงานที่ครบถ้วน ทนัเวลา 

1. มีข้อตกลงความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันควบคุมโรค
ตามแนวชายแดน 

2. มีระบบฐานข้อมูล
สนบัสนุนการ
ด าเนนิงาน 

เว็บไซต์กลุ่ม
โรคติดต่อระหวา่ง
ประเทศ ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 
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  ๒.๑.๒  การเปลี่ยนแปลงดานการแขงขัน (ดังตารางที่ ๑๖)

ตารางที่ ๑๖     แสดงปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สรางโอกาสสรางนวัตกรรมและความรวมมือ 

ดังนี้

  2.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน (ดังตารางที่ 16) 
ตำรำงที่ 16 แสดงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสสร้างนวัตกรรมและความ
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

  แหลงขอมูลภายนอกประเทศ ไดแก องคกรอนามัยโลก (WHO) ศูนยปองกันควบคุมโรค

แหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) การปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศของประเทศเพื่อน

บาน รายงานหรือฐานขอมูลทางวิชาการของหนวยงานตางประเทศ เปนตน โดย สคร.๙ นครราชสีมา มีการ

วางแผนพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ วางแผนความกาวหนาของบุคลากรและบริหารคนเกง การสรางสรรค

ผลงานใหมนวตักรรม และการพฒันาฐานขอมลูสภาวการณขององคกรเพือ่เทยีบเคยีงท้ังภายในและภายนอกประเทศ

 ๒.๒  บริบทเชิงยุทธศาสตร

  ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร

  ดานพันธกิจ ไดแก 

   ๑) การพัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการ พยากรณโรค เตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน จน

    เปนท่ียอมรับของหนวยงานเครือขายและลูกคาการนําไปใชการอางอิงและผลักดัน

    เชิงนโยบาย 

   ๒) ภาคีเครือขายมีการดําเนินงานเชิงระบบไดอยางยั่งยืน 

   ๓) การพัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูงและไดมาตรฐานสากล

  ดานการปฏิบัติการ ไดแก 

   ๑) การจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู 

   ๒) การแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก 

   ๓) การพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนระบบเดียวการใชระบบขอมูลและทรัพยากรรวมกัน

  ดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก 

   ๑) การยอมรับและเชื่อถือจากหนวยงานเครือขาย ในการรวมมือดานการเฝาระวัง

    ปองกันควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๒) การสื่อสารความเสี่ยงและตอบโต ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพได อย างมี

    ประสิทธิภาพ

  ดานบุคลากร ไดแก 

   ๑) การมีโครงสรางแบบบูรณาการ (Matrix) ที่เหมาะสมตามบทบาทหนาที่ของบุคลากร 

   ๒) มีแผนระยะยาวในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางเปนระบบเพื่อความเปนเลิศ

    ทางวิชาการ 

   ๓) การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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 ๒.๓  ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

  สคร.๙ นครราชสีมา มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงการดําเนินการใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

โดยมีระบบการกํากับการปฏิบัติงาน การประเมินและการบริหารจัดการองคกร โดยนําเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และมาตรฐานการดําเนินงานตาง ๆ เชน มาตรฐานผลิตภัณฑทางวิชาการ 

มาตรฐานทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว มาตรฐานหองปฏิบัติการ มาใชในการประเมินและปรับปรุงพัฒนา

องคการอยางตอเนื่อง มีการถายทอดตัวชี้วัดระดับกรมสูระดับหนวยงาน กลุมงานและบุคคล จัดทําขอตกลง

การปฏิบัติราชการ และมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตามวงจรการบริหารงาน

คุณภาพ (PDCA) ซึ่งผูบริหารทุกระดับไดส่ือสารถายทอดนโยบาย สงเสริมสนับสนุน และสรางแรงบันดาลใจ

ใหบุคลากรเกิดการเรียนรู และใชความสามารถอยางเต็มศักยภาพ ในการสรางสรรคผลงานใหมและปรับปรุง

พัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยใชเครื่องมือการจัดการความรู และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือยกระดับ

องคการสูความเปนเลิศ พัฒนาอยางยั่งยืน กาวสูสากล จนสามารถสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นในการ

ทํางาน เชน ทีมปองกันการบาดเจ็บ (RTI Team) ระดับประเทศ มาตรการปองกันเด็กจมนํ้า มาตรการดาน

ชุมชน ศูนยสรางเมา การจัดทํารายงานสถานการณโรค การพยากรณโรค เครือขายการดําเนินงานดีเดน การ

เฝาระวังและตอบโตขาวในภาวะฉุกเฉิน ผลงานวิชาการดีเดนงานสัมมนาวิชาการปองกันควบคุมโรคแหงชาติ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙ และรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเปนผลงานที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับประเทศ

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

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
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สถานการณปญหาโรคในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ ๒๕๕๙

สถานการณปญหาโรคในพื้นที่รับผิดชอบ๑๒ 

 จากการวิเคราะหสถานการณโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา ๑๐ ลําดับโรคที่มี

อัตราปวยตอประชาชนแสนคนสูงสุด ไดแก 

 ลําดับที่ ๑ โรคอุจจาระรวง อัตราปวยเทากับ  ๑,๑๘๓.๘๐ ตอแสนประชากร

 ลําดับที่ ๒ โรคไข/ไขไมทราบสาเหตุ อัตราปวยเทากับ  ๘๗๗.๙๖ ตอแสนประชากร

 ลําดับที่ ๓ โรคปอดอักเสบ อัตราปวยเทากับ  ๓๖๗.๔๒ ตอแสนประชากร

 ลําดับที่ ๔ โรคไขหวัดใหญ อัตราปวยเทากับ  ๒๘๘.๓๐ ตอแสนประชากร

 ลําดับที่ ๕ โรคอาหารเปนพิษ อัตราปวยเทากับ  ๒๖๑.๓๘ ตอแสนประชากร

 ลําดับที่ ๖ โรคตาแดง อัตราปวยเทากับ  ๑๘๓.๖๐ ตอแสนประชากร

 ลําดับที่ ๗ โรคมือ เทา ปาก อัตราปวยเทากับ  ๑๐๙.๗๖ ตอแสนประชากร

 ลําดับที่ ๘ โรคไขเลือดออกรวม อัตราปวยเทากับ  ๗๗.๔๒ ตอแสนประชากร

 ลําดับที่ ๙ โรคสุกใส อัตราปวยเทากับ  ๗๗.๓๕ ตอแสนประชากร

 ลําดับที่ ๑๐ โรคติดตอทางเพศสัมพันธรวม อัตราปวยเทากับ  ๕๔.๘๔ ตอแสนประชากร

 เมื่อพิจารณาแนวโนมการเกิดโรคต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙ พบวา โรคท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ไดแก 

โรคอุจจาระรวง โรคอาหารเปนพษิ โรคไขหวดัใหญ โรคมอืเทาปาก และโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธ (ดงัแผนภมิูท่ี ๑๖)

แผนภูมิที่ ๑๖   อันดับโรคที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙

 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดทําการวิเคราะหสถานการณโรคที่สําคัญใน

พื้นที่ ไดแก โรคอาหารเปนพิษ โรคไขหวัดใหญ โรคมือ เทา ปาก โรคไขเลือดออก โรคเลปโตสไปโรซิส  และ 

โรคหัด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สถานการณป์ญัหาโรคในพืน้ที่รบัผดิชอบ 
ของสํานกังานป้องกนัควบคมุโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2559 

สถานการณป์ญัหาโรคในพืน้ที่รบัผดิชอบ12 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า ๑๐ ลําดับโรคท่ีมี

อัตราป่วยต่อประชาชนแสนคนสูงสุด ได้แก่  
ลําดับที่ 1 โรคอุจจาระร่วง อัตราป่วยเท่ากับ  ๑,๑๘๓.๘๐ ต่อแสนประชากร 
ลําดับที่ 2 โรคไข้/ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อัตราป่วยเท่ากับ  ๘๗๗.๙๖ ต่อแสนประชากร 
ลําดับที่ 3 โรคปอดอักเสบ อัตราป่วยเท่ากับ  367.42 ต่อแสนประชากร 
ลําดับที่ 4 โรคไข้หวัดใหญ่ อัตราป่วยเท่ากับ  288.30 ต่อแสนประชากร 
ลําดับที่ 5 โรคอาหารเป็นพิษ อัตราป่วยเท่ากับ  261.38 ต่อแสนประชากร 
ลําดับที่ 6 โรคตาแดง อัตราป่วยเท่ากับ  183.60 ต่อแสนประชากร 
ลําดับที่ 7 โรคมือ เท้า ปาก อัตราป่วยเท่ากับ  109.76 ต่อแสนประชากร 
ลําดับที่ 8 โรคไข้เลือดออกรวม อัตราป่วยเท่ากับ  77.42 ต่อแสนประชากร 
ลําดับที่ 9 โรคสุกใส อัตราป่วยเท่ากับ  77.35 ต่อแสนประชากร 
ลําดับที่ 10 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม อัตราป่วยเท่ากับ  54.84 ต่อแสนประชากร 
เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเกิดโรคต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙ พบว่า โรคที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ได้แก่ 

โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ดังแผนภูมิที ่๑6) 
แผนภูมิที ่๑6 อันดับโรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2553-2559 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ได้ทําการวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่สําคัญใน
พ้ืนที่ ได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซิส  และ 
โรคหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

12
 รายงาน ๕๐๖ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา (จัดทําโดย กลุม่ระบาดวิทยาและข่าวกรอง)
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๑๒รายงาน ๕๐๖ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา (จัดทําโดย กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง)
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34 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

โรคอาหารเปนพิษ (Food Poisoning)

แนวโนมสถานการณการเกิดโรค๑๓ 

 จากการเฝาระวังทางระบาดวิทยาตั้งแตป ๒๕๔๙-๒๕๕๙ พบวามีแนวโนมการเกิดโรคอาหารเปนพิษ

เพิ่มขึ้นมากกวาปที่แลวทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ ๙ โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ ๙ นั้น มีอัตราปวย

สูงกวาในระดับประเทศมาตลอด (ดังแผนภูมิที่ ๑๗)

แผนภูมิที่ ๑๗   อัตราปวยตอประชากรแสนคน โรคอาหารเปนพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙

 

สถานการณโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙

 จากรายงานเฝาระวังโรคอาหารเปนพิษ พบผูปวยท้ังประเทศจํานวน ๑๓๘,๔๘๔  ราย คิดเปนอัตรา

ปวยตอประชากรแสนคนเทากับ ๒๑๑.๖๖ ไมมีผู เสียชีวิต ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพที่ ๙ พบผูปวยจํานวนทั้งสิ้น 

๑๗,๕๙๔ ราย คิดเปนอัตราปวย ๒๖๑.๓๘ ตอประชากรแสนคน ไมมีผูเสียชีวิต พบอัตราสวนเพศชายตอเพศ

หญิงใกลเคียงกัน เทากับ ๑ : ๑.๕๗ กลุ มอายุที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ กลุ มเด็กอายุ ๐-๔ ป (๗๐๙.๐๕) 

รองลงมา คือ ๕-๙ ป (๔๘๒.๕๘) ๑๐-๑๔ ป (๓๓๒.๙๔) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม รอยละ ๒๙.๙๓ รองลงมาเปนนักเรียน รอยละ ๒๖.๕๐ และไมทราบ/ในปกครอง รอยละ ๒๐.๒๐  

 พบผูปวยสูงในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน มิถุนายน-กรกฎาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม ซ่ึงเปนชวง

เทศกาลตาง ๆ (ดังแผนภูมิที่ ๑๗)

 จังหวัดท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย อัตราปวยเทากับ ๔๗๕.๐๕ ตอ

ประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ อัตราปวยเทากับ ๒๖๗.๔๒, 

๑๘๕.๗๘, ๑๔๘.๔๖ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ ๑๘)

โรคอาหารเปน็พษิ (Food Poisoning) 

แนวโน้มสถานการณก์ารเกดิโรค13 
จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาต้ังแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๙ พบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

เพ่ิมขึ้นมากกว่าปีที่แล้วทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพท่ี ๙ โดยเฉพาะในเขตสุขภาพท่ี ๙ น้ัน มีอัตราป่วย
สูงกว่าในระดับประเทศมาตลอด (ดังแผนภูมิที่ 17) 

แผนภูมิที ่17 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรคอาหารเป็นพิษในพ้ืนที่เขตสขุภาพท่ี ๙ ปี พ.ศ. 25๔๙-2559 

สถานการณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จากรายงานเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยทั้งประเทศจํานวน ๑๓๘,๔๘๔  ราย คิดเป็นอัตรา

ป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๒๑๑.๖๖ ไม่มีผู้เสียชีวิต ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ พบผู้ป่วยจํานวนทั้งสิ้น 
17,594 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 261.38 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศ
หญิงใกล้เคียงกัน เท่ากับ 1 : 1.57 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี (709.05) 
รองลงมา คือ 5-9 ปี (482.58) 10-14 ปี (332.94) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ ๒๙.๙๓ รองลงมาเป็นนักเรียน ร้อยละ 26.50 และไม่ทราบ/ในปกครอง ร้อยละ 20.20   

พบผู้ป่วยสูงในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน มิถุนายน-กรกฎาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วง
เทศกาลต่าง ๆ (ดังแผนภูมิที่ 17) 

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ อัตราป่วยเท่ากับ 475.05 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ อัตราป่วยเท่ากับ 267.42, 
185.78, 148.46 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ 18) 

13 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (จัดทําโดย กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง) 
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เขตสุขภาพท่ี 9

อัตราป่วยต่อแสน

ปี พ.ศ.

๑๓สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (จัดทําโดย กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง)
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35รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016

แผนภูมิที่ ๑๘ จํานวนผูปวยโรคอาหารเปนพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ รายเดือน เปรียบเทียบกับ

คามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

แผนภูมิที่ 18 จํานวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบ
กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 19 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคอาหารเป็นพิษ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
1. โรคอาหารเป็นพิษ สามารถเกิดได้จากการรับประทานอาหารท่ีปนเป้ือนเช้ือ ทั้งในรูปแบบของนํ้าด่ืม

อาหาร ต้องเน้นการสื่อสารให้กับประชาชนให้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย
2. อาหารทะเล จะเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ร้านอาหารปิ้งย่าง ชาบู ร้านอาหารทะเล สิ่งสําคัญสําหรับ

ร้านอาหารประเภทน้ีคือ ความสด สะอาด และการเลือกวัตถุดิบมาให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
จะต้องให้ความสําคัญ

3. แม้ว่าโรคอาหารเป็นจะมีอาการที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาให้หายได้ แต่หากเกิดกับเด็ก หรือผู้สูงอายุ
ที่มีภูมิต้านทานโรคตํ่า อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือการติดเช้ือที่รุนแรงได้

4. กรณีจัดงานเลี้ยง งานบุญ งานแต่งงาน ซึ่งต้องจัดเตรียมและปรุงอาหารในปริมาณมาก การจัดซื้อ
วัตถุดิบ การล้างทําความสะอาดเน้ือสัตว์ และผักต่างๆ ต้องให้ความสําคัญกับระยะเวลาในการชะล้าง
ล้างผ่านนํ้าบ่อยๆ ซ้ําๆ หลายๆครั้ง ก่อนที่จะนําวัตถุดิบมาปรุง และควรปรุงอาหารให้อุ่นอยู่เสมอ
ก่อนที่จะเสริฟให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
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บุรีรมัย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.    ธ.ค.

แผนภูมิที่ ๑๙   อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคอาหารเปนพิษ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนภูมิที่ 18 จํานวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบ
กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 19 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคอาหารเป็นพิษ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
1. โรคอาหารเป็นพิษ สามารถเกิดได้จากการรับประทานอาหารท่ีปนเป้ือนเช้ือ ทั้งในรูปแบบของนํ้าด่ืม

อาหาร ต้องเน้นการสื่อสารให้กับประชาชนให้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย
2. อาหารทะเล จะเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ร้านอาหารปิ้งย่าง ชาบู ร้านอาหารทะเล สิ่งสําคัญสําหรับ

ร้านอาหารประเภทน้ีคือ ความสด สะอาด และการเลือกวัตถุดิบมาให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
จะต้องให้ความสําคัญ

3. แม้ว่าโรคอาหารเป็นจะมีอาการที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาให้หายได้ แต่หากเกิดกับเด็ก หรือผู้สูงอายุ
ที่มีภูมิต้านทานโรคตํ่า อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือการติดเช้ือที่รุนแรงได้

4. กรณีจัดงานเลี้ยง งานบุญ งานแต่งงาน ซึ่งต้องจัดเตรียมและปรุงอาหารในปริมาณมาก การจัดซื้อ
วัตถุดิบ การล้างทําความสะอาดเน้ือสัตว์ และผักต่างๆ ต้องให้ความสําคัญกับระยะเวลาในการชะล้าง
ล้างผ่านนํ้าบ่อยๆ ซ้ําๆ หลายๆครั้ง ก่อนที่จะนําวัตถุดิบมาปรุง และควรปรุงอาหารให้อุ่นอยู่เสมอ
ก่อนที่จะเสริฟให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
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จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.    ธ.ค.

ขอเสนอแนะ
 ๑. โรคอาหารเปนพิษ สามารถเกิดไดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปอนเชื้อ ทั้งในรูปแบบของนํ้าดื่ม 

  อาหาร ตองเนนการสื่อสารใหกับประชาชนใหบริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย

 ๒. อาหารทะเล จะเปนท่ีนิยมในปจจุบัน รานอาหารปงยาง ชาบู รานอาหารทะเล สิ่งสําคัญสําหรับ

  รานอาหารประเภทนี้คือ ความสด สะอาด และการเลือกวัตถุดิบมาใหกับผูบริโภค ผูประกอบการ

  จะตองใหความสําคัญ

 ๓. แมวาโรคอาหารเปนพษิจะมอีาการท่ีไมรุนแรง สามารถรักษาใหหายได แตหากเกดิกับเด็ก หรอืผูสงูอายุ

  ที่มีภูมิตานทานโรคตํ่า อาจจะเกิดภาวะแทรกซอน หรือการติดเชื้อที่รุนแรงได

 ๔. กรณีจัดงานเลี้ยง งานบุญ งานแตงงาน ซ่ึงตองจัดเตรียมและปรุงอาหารในปริมาณมาก การจัดซื้อ

  วตัถุดบิ การลางทําความสะอาดเนือ้สตัว และผกัตาง ๆ  ตองใหความสาํคญักบัระยะเวลาในการชะลาง 

  ลางผานนํ้าบอย ๆ  ซํ้า ๆ  หลาย ๆ  ครั้ง กอนที่จะนําวัตถุดิบมาปรุง และควรปรุงอาหารใหอุนอยูเสมอ

  กอนที่จะเสริฟใหกับผูที่มารวมงาน 
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36 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

โรคไขหวัดใหญ (Influenza)

แนวโนมสถานการณการเกิดโรค

 จากการเฝาระวังทางระบาดวิทยาต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙ พบวามีแนวโนมการเกิดโรคไขหวัด

ใหญเพิ่มขึ้นมากกวาปที่แลวทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพท่ี ๙ โดยใน ป พ.ศ. ๒๕๕๙ เขตสุขภาพที่ ๙ 

มีอัตราปวยสูงกวาในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ ๒๐)

แผนภูมิที่ ๒๐ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขหวัดใหญในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙

โรคไขห้วัดใหญ่ (Influenza) 

แนวโน้มสถานการณก์ารเกดิโรค 
จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙ พบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคไข้หวัด

ใหญ่เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ ๙ โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เขตสุขภาพที่ ๙ 
มีอัตราป่วยสูงกว่าในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ 20) 
แผนภูมิที่ 20 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 25๔๙-2559 

สถานการณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จากรายงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วยทั้งประเทศจํานวน 169,264  ราย คิดเป็นอัตราป่วย

ต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 258.71  มีผู้เสียชีวิต 44 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.07 ต่อประชากรแสนคน 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ พบผู้ป่วยจํานวนท้ังสิ้น 19,381 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  287.65  ต่อประชากร
แสนคน มีผู้เสียชีวิต 22 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.33 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  
ใกล้เคียงกัน เท่ากับ  1 : 1.08  กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี (1,033.42) รองลงมา 
คือ 5-9 ปี (863.95) 10-14 ปี (423.30) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ร้อยละ 
33.30 รองลงมา ไม่ทราบ/ในปกครอง ร้อยละ 26.20 และเกษตรกรรม ร้อยละ 11.53   

พบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ตลอดทั้งปี โดยจะเริ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม และเริ่มเพ่ิมสงูขึ้นอีกช่วงในฤดูฝน เดือนมิถุนายน และสูงสุดในเดือนตุลาคม หลังจากน้ันจะ
ค่อย ๆ ลดจํานวนลง (ดังแผนภูมิที่ 21) 

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วยเท่ากับ 429.69 
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ อัตราป่วยเท่ากับ 266.07, 
212.02, 123.59 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ 22) 
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ประเทศ
เขตสุขภาพท่ี 9

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

ปี พ.ศ.

สถานการณโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙
 จากรายงานเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ พบผูปวยทั้งประเทศจํานวน ๑๖๙,๒๖๔  ราย คิดเปนอัตราปวย

ตอประชากรแสนคนเทากับ ๒๕๘.๗๑  มีผูเสียชีวิต ๔๔ ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๐๗ ตอประชากรแสนคน

ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี ๙ พบผูปวยจํานวนทั้งสิ้น ๑๙,๓๘๑ ราย  คิดเปนอัตราปวย  ๒๘๗.๖๕  ตอประชากร

แสนคน มีผูเสียชีวิต ๒๒ ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๓๓ ตอประชากรแสนคน พบอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง  

ใกลเคียงกัน เทากับ  ๑ : ๑.๐๘  กลุมอายุท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ กลุมเด็กอายุ ๐-๔ ป (๑,๐๓๓.๔๒) รองลงมา 

คือ ๕-๙ ป (๘๖๓.๙๕) ๑๐-๑๔ ป (๔๒๓.๓๐) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญเปนนักเรียน รอยละ 

๓๓.๓๐ รองลงมา ไมทราบ/ในปกครอง รอยละ ๒๖.๒๐ และเกษตรกรรม รอยละ ๑๑.๕๓  

 พบผู ป วยสูงกวาคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป ตลอดทั้งป โดยจะเริ่มสูงข้ึนในชวงฤดูหนาวเดือน

กุมภาพันธ-มีนาคม และเริ่มเพิ่มสูงข้ึนอีกชวงในฤดูฝน เดือนมิถุนายน และสูงสุดในเดือนตุลาคม หลังจากนั้นจะ

คอย ๆ ลดจํานวนลง (ดังแผนภูมิที่ ๒๑)

 จังหวัดท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราปวยเทากับ ๔๒๙.๖๙ 

ตอประชากรแสนคน รองลงมา คอื จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวดับรุรีมัย จงัหวดัสรุนิทร อตัราปวยเทากบั ๒๖๖.๐๗, ๒๑๒.๐๒, 

๑๒๓.๕๙ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ ๒๒)
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37รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016

แผนภูมิท่ี ๒๑   จํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ รายเดือน เปรียบเทียบกับ

คามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

แผนภูมิที่ ๒๒   อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขหวัดใหญในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนภูมิที่ 21 จํานวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญใ่นพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 22 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี ๙ จําแนกรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
1. โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็ว ผ่านการไอจามโดยไม่ป้องกัน หรือจากการใช้สิ่งของ

ร่วมกันกับผู้ที่ป่วย ควรเน้นเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลของประชาชนทุกคน เช่น การล้างมือบ่อยๆ การ
ไอจามโดยปิดปากเพ่ือไม่ให้เช้ือกระจายไปสู่คนอ่ืน เมื่อมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ ไข้สูง ปวด
เมื่อยตามร่างกาย มีนํ้ามูก ควรรีบไปพบแพทย์ เพ่ือตรวจวินิจฉัย หากเป็นไข้หวัดใหญ่แพทย์จะ
พิจารณาให้ยาต้านไวรัสทันที

2. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีภาวะอ้วน ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรดูแลสุขภาพที่เน้นหนัก
มากกว่าประชาชนทั่วไป เมื่อทราบว่าตนเองมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

3. ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ควรตรวจจับจากการะบาดจากระบบรายงาน 506 อย่างน้อย
เดือนละครั้ง แต่เมื่อพบการระบาดแล้วควรควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.    ธ.ค. 

แผนภูมิที่ 21 จํานวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญใ่นพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 22 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี ๙ จําแนกรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
1. โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็ว ผ่านการไอจามโดยไม่ป้องกัน หรือจากการใช้สิ่งของ

ร่วมกันกับผู้ที่ป่วย ควรเน้นเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลของประชาชนทุกคน เช่น การล้างมือบ่อยๆ การ
ไอจามโดยปิดปากเพ่ือไม่ให้เช้ือกระจายไปสู่คนอ่ืน เมื่อมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ ไข้สูง ปวด
เมื่อยตามร่างกาย มีนํ้ามูก ควรรีบไปพบแพทย์ เพ่ือตรวจวินิจฉัย หากเป็นไข้หวัดใหญ่แพทย์จะ
พิจารณาให้ยาต้านไวรัสทันที

2. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีภาวะอ้วน ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรดูแลสุขภาพที่เน้นหนัก
มากกว่าประชาชนทั่วไป เมื่อทราบว่าตนเองมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

3. ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ควรตรวจจับจากการะบาดจากระบบรายงาน 506 อย่างน้อย
เดือนละครั้ง แต่เมื่อพบการระบาดแล้วควรควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.    ธ.ค. 

ขอเสนอแนะ
 ๑. โรคไขหวัดใหญ เปนโรคที่ติดตอไดรวดเร็ว ผานการไอจามโดยไมปองกัน หรือจากการใชสิ่งของ

  รวมกนักับผูทีป่วย ควรเนนเร่ืองสขุวทิยาสวนบคุคลของประชาชนทกุคน เชน การลางมอืบอย ๆ  การ

  ไอจามโดยปดปากเพื่อไมใหเชื้อกระจายไปสูคนอื่น เมื่อมีอาการคลายไขหวัดใหญ คือ ไขสูง ปวด

  เมื่อยตามรางกาย มีนํ้ามูก ควรรีบไปพบแพทย เพ่ือตรวจวินิจฉัย หากเปนไขหวัดใหญแพทยจะ

  พิจารณาใหยาตานไวรัสทันที

 ๒. กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูปวยโรคเร้ือรัง ผูท่ีมภีาวะอวน ผูทีม่ภีมูคิุมกนับกพรอง ควรดูแลสุขภาพทีเ่นนหนกั

  มากกวาประชาชนทั่วไป เมื่อทราบวาตนเองมีอาการคลายไขหวัดใหญ ใหรีบไปพบแพทยทันที

 ๓. ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ควรตรวจจับจากการะบาดจากระบบรายงาน ๕๐๖ อยางนอย

  เดือนละครั้ง แตเมื่อพบการระบาดแลวควรควบคุมโรคไมใหแพรกระจายในวงกวาง 

สวนที่ ๒

Book_���.indd   37 29/5/2560   15:54:30



38 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

โรคมือ เทา ปาก (Hand, foot and mouth disease)

แนวโนมสถานการณการเกิดโรค

 จากการเฝาระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบวามีแนวโนมการเกิดโรคมือ เทา ปาก 

สูงแบบปเวนป ทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ ๙ โดยสูงขึ้นใน ป พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ซึ่งป พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ในเขตสุขภาพที่ ๙ มีอัตราปวยสูงกวาในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ ๒๓)

แผนภูมิที่ ๒๓   อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคมือ เทา ปาก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙

โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease) 
แนวโน้มสถานการณก์ารเกดิโรค 

จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคมือ เท้า ปาก 
สูงแบบปีเว้นปี ทั้งในระดับประเทศและเขตสุขภาพที่ ๙ โดยสูงขึ้นใน ปี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 
ซึ่งปี พ.ศ. 2557 น้ัน ในเขตสุขภาพที่ ๙ มีอัตราป่วยสูงกว่าในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ 23) 
แผนภูมิที่ 23 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปาก ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 25๔๙-2559 

สถานการณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จากรายงานเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก พบผู้ป่วยทั้งประเทศจํานวน 79,854 ราย คิดเป็นอัตราป่วย

ต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 122.05  มีผู้เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.003 ต่อประชากรแสนคน  ใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ มีผู้ป่วยจํานวนทั้งสิ้น 7,394 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 109.74 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
ผู้เสียชีวิต พบอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายใกล้เคียงกัน เท่ากับ 1 : 1.25 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 
กลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี (1,679.63) รองลงมา คือ 5-9 ปี (152.88) และ 10-14 ปี (26.90) เมื่อจําแนกตาม
อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไม่ทราบ/ในปกครอง ร้อยละ 91.80 รองลงมาเป็นนักเรียน ร้อยละ 7.80 และ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 0.16   

พบผู้ป่วยสูงในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยจะเริ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม และสูงสุดในเดือน 
กรกฎาคม หลังจากน้ันจะค่อย ๆ ลดจํานวนลง (ดังแผนภูมิที่ 24)   

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วยเท่ากับ 147.87 
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ อัตราป่วย เท่ากับ 86.85, 
85.70, 83.54 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ 25) 
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ประเทศ
เขตสุขภาพท่ี 9

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

ปี พ.ศ.

สถานการณโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙
 จากรายงานเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก พบผูปวยทั้งประเทศจํานวน ๗๙,๘๕๔ ราย คิดเปนอัตราปวย

ตอประชากรแสนคนเทากับ ๑๒๒.๐๕  มีผูเสียชีวิต ๒ ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๐๐๓ ตอประชากรแสนคน  ใน

พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ มีผูปวยจํานวนทั้งสิ้น ๗,๓๙๔ ราย คิดเปนอัตราปวย ๑๐๙.๗๔ ตอประชากรแสนคน ไมมี

ผูเสียชีวิต พบอัตราสวนเพศหญิงตอเพศชายใกลเคียงกัน เทากับ ๑ : ๑.๒๕ กลุมอายุท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ 

กลุมเด็กอายุ ๐-๔ ป (๑,๖๗๙.๖๓) รองลงมา คือ ๕-๙ ป (๑๕๒.๘๘) และ ๑๐-๑๔ ป (๒๖.๙๐) เมื่อจําแนก

ตามอาชีพ พบวา สวนใหญเปนไมทราบ/ในปกครอง รอยละ ๙๑.๘๐ รองลงมาเปนนักเรียน รอยละ ๗.๘๐ และ

อาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๐.๑๖  

 พบผู ป วยสูงในชวงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยจะเร่ิมสูงข้ึนในเดือนพฤษภาคม และสูงสุดในเดือน 

กรกฎาคม หลังจากนั้นจะคอย ๆ ลดจํานวนลง (ดังแผนภูมิที่ ๒๔)  

 จังหวัดท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราปวยเทากับ ๑๔๗.๘๗ 

ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร อัตราปวย เทากับ ๘๖.๘๕, 

๘๕.๗๐, ๘๓.๕๔ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ ๒๕)
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39รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016

แผนภูมิที่ ๒๔ จํานวนผูปวยโรคมือ เทา ปาก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ รายเดือน เปรียบเทียบกับ

คามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
แผนภูมิที่ 24 จํานวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 25 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปากในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
1. เน้นสุขวิทยาส่วนบุคคล ทั้งในเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงครูพ่ีเลี้ยง และครูที่โรงเรียน
2. มือเท้าปากจะพบในกลุ่มเด็กที่อายุตํ่ากว่า 5 ปีมากที่สุด ทั้งผู้ปกครองและครูควรสอนให้เด็กรู้จักล้าง

มือ แยกภาชนะ อุปกรณ์การรับประทานอาหาร
3. เมื่อเริ่มพบผู้ป่วยเด็กที่มีอาการคล้ายมือเท้าปาก รายแรกๆ ครูพ่ีเลี้ยงควรแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับ

บ้านและหยุดเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือใม่ให้เช้ือแพร่กระจายไปยังนักเรียนคนอ่ืน
4. หากเกิดการระบาด มีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สามารถพิจารณาปิดห้องเรียน ทําความสะอาด

สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ
5. ศูนย์เลี้ยงเด็ก ควรมีห้องแยกไส้สําหรับเด็กที่มีอาการป่วยแต่ไม่สามารถหยุดเรียนได้ เน่ืองจากความ

ไม่สะดวกของผู้ปกครอง และจัดหาครูพ่ีเลี้ยงดูแลเด็กที่ป่วยในห้องแยกต่างหาก
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อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.

แผนภูมิที่ ๒๕ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคมือ เทา ปากในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนภูมิที่ 24 จํานวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 25 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปากในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
1. เน้นสุขวิทยาส่วนบุคคล ทั้งในเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงครูพ่ีเลี้ยง และครูที่โรงเรียน
2. มือเท้าปากจะพบในกลุ่มเด็กที่อายุตํ่ากว่า 5 ปีมากที่สุด ทั้งผู้ปกครองและครูควรสอนให้เด็กรู้จักล้าง

มือ แยกภาชนะ อุปกรณ์การรับประทานอาหาร
3. เมื่อเริ่มพบผู้ป่วยเด็กที่มีอาการคล้ายมือเท้าปาก รายแรกๆ ครูพ่ีเลี้ยงควรแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับ

บ้านและหยุดเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือใม่ให้เช้ือแพร่กระจายไปยังนักเรียนคนอ่ืน
4. หากเกิดการระบาด มีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สามารถพิจารณาปิดห้องเรียน ทําความสะอาด

สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ
5. ศูนย์เลี้ยงเด็ก ควรมีห้องแยกไส้สําหรับเด็กที่มีอาการป่วยแต่ไม่สามารถหยุดเรียนได้ เน่ืองจากความ

ไม่สะดวกของผู้ปกครอง และจัดหาครูพ่ีเลี้ยงดูแลเด็กที่ป่วยในห้องแยกต่างหาก
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นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.

ขอเสนอแนะ
 ๑. เนนสุขวิทยาสวนบุคคล ทั้งในเด็กและผูปกครอง รวมถึงครูพี่เลี้ยง และครูที่โรงเรียน 

 ๒. มือเทาปากจะพบในกลุมเด็กที่อายุตํ่ากวา ๕ ปมากที่สุด ทั้งผูปกครองและครูควรสอนใหเด็กรูจักลาง

  มือ แยกภาชนะ อุปกรณการรับประทานอาหาร 

 ๓. เม่ือเริม่พบผูปวยเดก็ทีม่อีาการคลายมอื เทา ปาก รายแรก ๆ  ครพูีเ่ลีย้งควรแจงใหผูปกครองมารบักลบั

  บานและหยุดเรียนเปนเวลา ๑ สัปดาห เพื่อใมใหเชื้อแพรกระจายไปยังนักเรียนคนอื่น 

 ๔. หากเกิดการระบาด มีจํานวนผูปวยเพ่ิมมากข้ึน สามารถพิจารณาปดหองเรียน ทําความสะอาด

  สิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ 

 ๕. ศูนยเลี้ยงเด็ก ควรมีหองแยกไสสําหรับเด็กที่มีอาการปวยแตไมสามารถหยุดเรียนได เนื่องจากความ

  ไมสะดวกของผูปกครอง และจัดหาครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กที่ปวยในหองแยกตางหาก 

สวนที่ ๒
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40 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

โรคไขเลือดออก 
(Dengue Haemorrhagic Fever, Dengue Shock Syndrome, Dengue Fever)

แนวโนมสถานการณการเกิดโรค
 จากการเฝาระวังทางระบาดวิทยาต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ พบวามีแนวโนมการเกิดโรค

ไขเลือดออกในเขตสุขภาพที่ ๙ จะเกิดแบบปเวนป สอดคลองกับในระดับประเทศ โดยในป ๒๕๕๙ เขตสุขภาพ

ที่ ๙ มีอัตราปวยลดลงจากปที่ผานมา (ดังแผนภูมิที่ ๒๖)

แผนภูมิที่ ๒๖ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙

โรคไข้เลือดออก  
(Dengue Haemorrhagic Fever, Dengue Shock Syndrome, Dengue Fever) 

แนวโน้มสถานการณก์ารเกดิโรค 
จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ พบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรค

ไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ ๙ จะเกิดแบบปีเว้นปี สอดคล้องกับในระดับประเทศ โดยในปี ๒๕๕๙ เขตสุขภาพ
ที่ ๙ มีอัตราป่วยลดลงจากปีที่ผ่านมา (ดังแผนภูมิที่ 26) 
แผนภูมิที่ 26 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 25๔๙-2559 

สถานการณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จากรายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยทั้งประเทศจํานวน ๖๓,๘๐๔  ราย คิดเป็นอัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 97.52  มีผู้เสียชีวิต 64 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.๑๐ ต่อประชากรแสนคน   
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ พบจํานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น ๕,๒๒๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย 77.51 ต่อประชากรแสนคน มี
ผู้เสียชีวิต 8 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.๑2 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง ใกล้เคียงกัน 
เท่ากับ 1 : 1.01 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มเด็กอายุ 10-14 (239.85) รองลงมา คือ 5-9 ปี 
(284.00) ปี 0-4 ปี (138.40) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพนักเรียน ร้อยละ 57.85 
รองลงมาเป็น รับจ้าง ร้อยละ 11.78 และเกษตรกรรม ร้อยละ 7.93   

พบผู้ป่วยสูงในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน สูงสุดในเดือนสิงหาคม แต่จะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมา
พบการระบาดสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว  
(ดังแผนภูมิที่ 27)   

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ อัตราป่วยเท่ากับ 160.05 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ อัตราป่วยเท่ากับ 62.14, 
53.71, 47.41 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ 28)
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ประเทศ
เขตสุขภาพท่ี 9

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

ปี พ.ศ.

สถานการณโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙
 จากรายงานเฝาระวังโรคไขเลือดออก พบผูปวยทั้งประเทศจํานวน ๖๓,๘๐๔ ราย คิดเปนอัตราปวย

ตอประชากรแสนคนเทากับ ๙๗.๕๒ มีผู เสียชีวิต ๖๔ ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๑๐ ตอประชากรแสนคน 

ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี ๙ พบจํานวนผูปวยทั้งสิ้น ๕,๒๒๒ ราย คิดเปนอัตราปวย ๗๗.๕๑ ตอประชากรแสนคน มี

ผูเสียชีวิต ๘ ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๑๒ ตอประชากรแสนคน พบอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง ใกลเคียงกัน 

เทากับ ๑ : ๑.๐๑ กลุมอายุที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ กลุมเด็กอายุ ๑๐-๑๔ (๒๓๙.๘๕) รองลงมา คือ ๕-๙ ป 

(๒๘๔.๐๐) ป ๐-๔ ป (๑๓๘.๔๐) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญอาชีพนักเรียน รอยละ ๕๗.๘๕ 

รองลงมาเปน รับจาง รอยละ ๑๑.๗๘ และเกษตรกรรม รอยละ ๗.๙๓ 

 พบผูปวยสูงในชวงเดือนมิถุนายน-กันยายน สูงสุดในเดือนสิงหาคม แตจะเห็นไดวาในชวงปที่ผานมา

พบการระบาดสูงกว าค ามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป ในชวงเดือน มกราคม-มีนาคม ซึ่งเป นชวงฤดูหนาว 

(ดังแผนภูมิที่ ๒๗) 

 จังหวัดท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร อัตราปวยเทากับ ๑๖๐.๐๕ ตอ

ประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย อัตราปวยเทากับ ๖๒.๑๔, 

๕๓.๗๑, ๔๗.๔๑ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ ๒๘)
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แผนภูมิที่ ๒๗ จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ รายเดือน เปรียบเทียบกับ

คามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
แผนภูมิที่ 27 จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพท่ี ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 28 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี ๙ จําแนกรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
1. เน้นการสื่อสารให้ประชาชนควรทราบอาการป่วยของไข้เลือดออก เมื่อพบว่าสมาชิกในครอบครัวมี

อาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อตามร่างกาย รับประทานยาลดไข้แล้ว 1-2 ครั้งไม่ดีขึ้น ควรรีบพบ
แพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย

2. สื่อสารให้ประชาชนเฝ้าระวัง ควบคุมพาหะลูกนํ้า ยุงลายอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะวันที่มีฝนตกแรกๆ
จะมีนํ้าขังในภาชนะที่ไม่ได้ใช้ ควรรีบกําจัดหรือทําความสะอาดเพ่ือไม่ให้ยุงลายไปไข่ได้

3. เน้นการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event based surveillance) ที่มีผู้ป่วยมากผิดปกติ ให้รีบลง
ดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรคและควบคุมโรคขั้นต้นเพ่ือไม่ให้เช้ือแพร่กระจายไปในวง
กว้าง
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สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.

แผนภูมิที่ ๒๘ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนภูมิที่ 27 จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพท่ี ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 28 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี ๙ จําแนกรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
1. เน้นการสื่อสารให้ประชาชนควรทราบอาการป่วยของไข้เลือดออก เมื่อพบว่าสมาชิกในครอบครัวมี

อาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อตามร่างกาย รับประทานยาลดไข้แล้ว 1-2 ครั้งไม่ดีขึ้น ควรรีบพบ
แพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย

2. สื่อสารให้ประชาชนเฝ้าระวัง ควบคุมพาหะลูกนํ้า ยุงลายอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะวันที่มีฝนตกแรกๆ
จะมีนํ้าขังในภาชนะที่ไม่ได้ใช้ ควรรีบกําจัดหรือทําความสะอาดเพ่ือไม่ให้ยุงลายไปไข่ได้

3. เน้นการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event based surveillance) ที่มีผู้ป่วยมากผิดปกติ ให้รีบลง
ดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรคและควบคุมโรคขั้นต้นเพ่ือไม่ให้เช้ือแพร่กระจายไปในวง
กว้าง
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สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.

ขอเสนอแนะ
 ๑. เนนการสื่อสารใหประชาชนควรทราบอาการปวยของไขเลือดออก เมื่อพบวาสมาชิกในครอบครัวมี

  อาการไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อตามรางกาย รับประทานยาลดไขแลว ๑-๒ ครั้งไมดีขึ้น ควรรีบพบ

  แพทยเพื่อตรวจวินิจฉัย

 ๒. สือ่สารใหประชาชนเฝาระวงั ควบคมุพาหะลกูนํา้ ยงุลายอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะวนัทีม่ฝีนตกแรก ๆ  

  จะมีนํ้าขังในภาชนะที่ไมไดใช ควรรีบกําจัดหรือทําความสะอาดเพื่อไมใหยุงลายไปไขได

 ๓. เนนการเฝาระวังเหตุการณ (Event based surveillance) ที่มีผู ปวยมากผิดปกติ ใหรีบลง

  ดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรคและควบคุมโรคขั้นตนเพื่อไมใหเชื้อแพรกระจายไปในวง

  กวาง

สวนที่ ๒
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42 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

แนวโนมสถานการณการเกิดโรค
 จากการเฝาระวังทางระบาดวิทยาต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙ พบวาในเขตสุขภาพท่ี ๙ มีแนวโนม

การเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสลดลง แตก็ยังมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงกวาในระดับประเทศมาตลอด 

(ดังแผนภูมิที่ ๒๙)

แผนภูมิที่ ๒๙ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙

โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) 
แนวโน้มสถานการณก์ารเกดิโรค 

จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙ พบว่าในเขตสุขภาพที่ ๙ มีแนวโน้ม
การเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสลดลง แต่ก็ยังมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงกว่าในระดับประเทศมาตลอด  
(ดังแผนภูมิที่ 29) 
แผนภูมิที่ 29 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิสในพ้ืนที่เขตสุขภาพที ่๙ ปี พ.ศ. 25๔๙-2559 

สถานการณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จากรายงานเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิส พบผู้ป่วยทั้งประเทศจํานวน ๒,๒๘๘  ราย คิดเป็นอัตราป่วย

ต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 3.50  มีผู้เสียชีวิต 36 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.06 ต่อประชากรแสนคน ในพ้ืนที่
เขตสุขภาพที่ ๙ พบจํานวนผู้ ป่วยทั้ งสิ้น 281 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.17 ต่อประชากรแสนคน  
มีผู้เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.06 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง  
ประมาณ ๕ เท่า (1:4.89) กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 55-64 ปี 
(9.79) รองลงมา คือ 65 ปีขึ้นไป (5.54) 45-54 ปี (5.52) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 64.77 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 18.86 และนักเรียน ร้อยละ 5.69   

พบผู้ป่วยสูงในช่วงเดือนฤดูฝนและฤดูกาลทํานาในช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน โดยสูงสุดในเดือน
ตุลาคม (ดังแผนภูมิที่ 30)   

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ อัตราป่วยเท่ากับ 11.48 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วยเท่ากับ 3.54, 
2.46, 1.41 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ 31)
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อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

ปี พ.ศ.

สถานการณโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙
 จากรายงานเฝาระวังโรคเลปโตสไปโรซิส พบผูปวยทั้งประเทศจํานวน ๒,๒๘๘  ราย คิดเปนอัตราปวย

ตอประชากรแสนคนเทากับ ๓.๕๐  มีผูเสียชีวิต ๓๖ ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๐๖ ตอประชากรแสนคน ในพื้นที่

เขตสุขภาพที่  ๙ พบจํานวนผู ป วยทั้งสิ้น ๒๘๑ ราย คิดเป นอัตราป วย ๔.๑๗ ต อประชากรแสนคน 

มีผู เสียชีวิต ๔ ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๐๖ ตอประชากรแสนคน พบอัตราสวนเพศชายมากกวาเพศหญิง  

ประมาณ ๕ เทา (๑:๔.๘๙) กลุมอายุท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุมวัยผูใหญ อายุ ๕๕-๖๔ ป 

(๙.๗๙) รองลงมา คือ ๖๕ ปขึ้นไป (๕.๕๔) ๔๕-๕๔ ป (๕.๕๒) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญอาชีพ

เกษตรกรรม รอยละ ๖๔.๗๗ รองลงมาเปนอาชีพรับจาง รอยละ ๑๘.๘๖ และนักเรียน รอยละ ๕.๖๙  

 พบผูปวยสูงในชวงเดือนฤดูฝนและฤดูกาลทํานาในชวงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน โดยสูงสุดในเดือน

ตุลาคม (ดังแผนภูมิที่ ๓๐)  

 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร อัตราปวยเทากับ ๑๑.๔๘ ตอ

ประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา อัตราปวยเทากับ ๓.๕๔, 

๒.๔๖, ๑.๔๑ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ ๓๑)
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แผนภูมิที่ ๓๐ จํานวนผูปวยโรคเลปโตไปโรซิส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ รายเดือน เปรียบเทียบกับ

คามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

แผนภูมิที่ 30 จํานวนผู้ป่วยโรคเลปโตไปโรซิส ในพ้ืนที่เขตสขุภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 31 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิสในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
เน้นสื่อสารให้กับประชาชนที่มีอาชีพสัมผัสกับแหล่งน้ํา ทุ่งนา และนอกจากฤดูกาลทํานาของเกษตร

แล้ว ยังมีเหตุการณ์บางอย่างเช่น เทศกาลการลงปลา (ชาวบ้านในชุมชนจะทําการขายสลากและให้ผู้ที่สนใจ
สามารถลงหาปลาในบ่อนํ้าน้ันได้ไม่มีกําหนดชั่วโมง) เมื่อเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติงานแล้ว ควรรีบชําระล้างทํา
ความสะอาดร่างกายทันที 
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สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.

แผนภูมิที่ ๓๑ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิสในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี ๙ จําแนกรายจังหวัด 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนภูมิที่ 30 จํานวนผู้ป่วยโรคเลปโตไปโรซิส ในพ้ืนที่เขตสขุภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 31 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิสในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
เน้นสื่อสารให้กับประชาชนที่มีอาชีพสัมผัสกับแหล่งน้ํา ทุ่งนา และนอกจากฤดูกาลทํานาของเกษตร

แล้ว ยังมีเหตุการณ์บางอย่างเช่น เทศกาลการลงปลา (ชาวบ้านในชุมชนจะทําการขายสลากและให้ผู้ที่สนใจ
สามารถลงหาปลาในบ่อนํ้าน้ันได้ไม่มีกําหนดชั่วโมง) เมื่อเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติงานแล้ว ควรรีบชําระล้างทํา
ความสะอาดร่างกายทันที 
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สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.   ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.

ขอเสนอแนะ
 เนนสื่อสารใหกับประชาชนท่ีมีอาชีพสัมผัสกับแหลงน้ํา ทุงนา และนอกจากฤดูกาลทํานาของเกษตร

แลว ยังมีเหตุการณบางอยางเชน เทศกาลการลงปลา (ชาวบานในชุมชนจะทําการขายสลากและใหผูที่สนใจ

สามารถลงหาปลาในบอน้ําน้ันไดไมมีกําหนดชั่วโมง) เมื่อเสร็จส้ินจากการปฏิบัติงานแลว ควรรีบชําระลางทํา

ความสะอาดรางกายทันที
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44 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

โรคหัด (Measles)

แนวโนมสถานการณการเกิดโรค
 จากการเฝาระวังทางระบาดวิทยาต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ พบวาในเขตสุขภาพท่ี ๙ มีแนวโนม

การเกิดโรคหัดลดลง แตก็ยังมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงกวาในระดับประเทศมาตลอด ยกเวนใน 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีอัตราปวยตํ่ากวาในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ ๓๒)

แผนภูมิที่ ๓๒ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคหัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙ 

โรคหดั (Measles) 
แนวโน้มสถานการณก์ารเกดิโรค 

จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕๙ พบว่าในเขตสุขภาพที่ ๙ มีแนวโน้ม
การเกิดโรคหัดลดลง แต่ก็ยังมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงกว่าในระดับประเทศมาตลอด ยกเว้นใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีอัตราป่วยตํ่ากว่าในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ 32) 
แผนภูมิที่ 32 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคหัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. 25๔๙-2559  

สถานการณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จากรายงานเฝ้าระวังโรคหัด  พบผู้ป่วยท้ังประเทศจํานวน 1,887 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากร

แสนคนเท่ ากับ  2.88 ไม่ มี ผู้ เ สี ย ชี วิต ใน พ้ืนที่ เ ขตสุขภาพที่  ๙  พบจํ านวนผู้ ป่ วยทั้ งสิ้ น  76 ราย  
คิดเป็นอัตราป่วย 1.13 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงใกล้เคียงกัน   
คือ 1 : 1.19 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี (8.90) รองลงมา คือ 
15-24 ปี (1.71)  10-14 ปี (1.61) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง
ร้อยละ 47.37 รองลงมาเป็นนักเรียน ร้อยละ 26.32 และรับจ้าง ร้อยละ 11.84

เริ่มพบผู้ป่วยสูงขึ้นในเดือนเมษายน-สิงหาคม หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดจํานวนลง (ดังแผนภูมิที่ 33) 
จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วยเท่ากับ 1.68 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ อัตราป่วยเท่ากับ 1.00, 0.88, 0.51 
ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ 34)
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อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

ปี พ.ศ.

สถานการณโรค ป พ.ศ. ๒๕๕๙
 จากรายงานเฝาระวังโรคหัด พบผูปวยทั้งประเทศจํานวน ๑,๘๘๗ ราย คิดเปนอัตราปวยตอประชากร

แสนคนเท  ากับ ๒.๘๘ ไม มีผู  เสียชี วิต ใน พ้ืน ท่ี เขตสุขภาพท่ี  ๙ พบจํานวนผู ป  วย ท้ัง ส้ิน ๗๖ ราย 

คิดเปนอัตราปวย ๑.๑๓ ตอประชากรแสนคน ไมมีผู เสียชีวิต พบอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิงใกลเคียงกัน 

คือ ๑ : ๑.๑๙ กลุมอายุที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุมอายุ ๐-๔ ป (๘.๙๐) รองลงมา คือ 

๑๕-๒๔ ป (๑.๗๑) ๑๐-๑๔ ป (๑.๖๑) เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา สวนใหญไมทราบอาชีพ/ในปกครอง 

รอยละ ๔๗.๓๗ รองลงมาเปนนักเรียน รอยละ ๒๖.๓๒ และรับจาง รอยละ ๑๑.๘๔ 

 เริ่มพบผูปวยสูงข้ึนในเดือนเมษายน-สิงหาคม หลังจากนั้นจะคอย ๆ ลดจํานวนลง (ดังแผนภูมิที่ ๓๓) 

จังหวัดที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราปวยเทากับ ๑.๖๘ ตอประชากร

แสนคน รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย อัตราปวยเทากับ ๑.๐๐, ๐.๘๘, ๐.๕๑ 

ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ ๓๔)
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แผนภูมิที่ ๓๓ จํานวนผูปวยโรคหัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ รายเดือน เปรียบเทียบกับคามัธยฐาน

ยอนหลัง ๕ ป (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
แผนภูมิที ่33 จํานวนผู้ป่วยโรคหัด ในพ้ืนที่เขตสขุภาพท่ี ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทยีบกับค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 34 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคหัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ประเทศไทยยังมีการเกิดโรคหัดภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง และมีการระบาดเป็นกลุ่มใหญ่

ประปราย และปัจจุบันมีการเปิดกว้างสําหรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทย ซึ่ง
แรงงานต่างด้าวบางส่วนน้ันโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 20-30 ปี จะยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรทําการเฝ้าระวัง
ในแรงงานต่างด้าวในทั้ง 4 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 9

2. เน้นการสื่อสารให้กับผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนตามนัด

0
5

10
15
20
25
30
35
40

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

จํานวนผู้ป่วย(ราย)

เดือน

Median (2554-2558)
2559

1.68

1.00
0.88

0.51

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80

นครราชสีมา สุรนิทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.  ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.

แผนภูมิที่ ๓๔ อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคหัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนภูมิที ่33 จํานวนผู้ป่วยโรคหัด ในพ้ืนที่เขตสขุภาพท่ี ๙ ปี พ.ศ. 2559 รายเดือน เปรียบเทยีบกับคา่มัธยฐาน
ย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-2558) 

แผนภูมิที่ 34 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคหัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จําแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ประเทศไทยยังมีการเกิดโรคหัดภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง และมีการระบาดเป็นกลุ่มใหญ่

ประปราย และปัจจุบันมีการเปิดกว้างสําหรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทย ซึ่ง
แรงงานต่างด้าวบางส่วนน้ันโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 20-30 ปี จะยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรทําการเฝ้าระวัง
ในแรงงานต่างด้าวในทั้ง 4 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 9

2. เน้นการสื่อสารให้กับผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนตามนัด
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นครราชสีมา สุรนิทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.

จังหวัด

 ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.  ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.

ขอเสนอแนะ
 ๑.  ประเทศไทยยังมีการเกิดโรคหัดภายในประเทศอยางตอเนื่อง และมีการระบาดเปนกลุ มใหญ

  ประปราย และปจจุบันมีการเปดกวางสําหรับแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย ซึ่ง

  แรงงานตางดาวบางสวนนั้นโดยเฉพาะกลุมอายุ ๒๐-๓๐ ป จะยังไมมีภูมิคุมกัน ควรทําการเฝาระวัง

  ในแรงงานตางดาวในทั้ง ๔ จังหวัดของเขตสุขภาพที่ ๙ 

 ๒.  เนนการสื่อสารใหกับผูปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนตามนัด 
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สวนที่ ๓

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (Bureau Scorecard) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
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49รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Bureau Scorecard

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ความเปนมา
 ตามท่ี กรมควบคุมโรค ไดมีการถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรค ลงสูหนวยงานในสังกัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายของกรมควบคุมโรค ดังวิสัยทัศนของกรมควบคุมโรคที่วา “เปนองคกรชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล 
ดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใน ป พ.ศ. ๒๕๖๒” ในการนี้หนวยงานจะตองมี
กระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับกลุม ฝาย ซ่ึงเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ีถายทอดมาจาก
กรมควบคุมโรค มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนากลุม หัวหนาฝาย กับผูอํานวยการ หรือ
หัวหนาหนวยงาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับ กลุม ฝายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหผลการดําเนินงานของระดับกลุ ม ฝาย สนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพื่อการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค ดังนั้น การถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล คือ การที่องคกรไดจัดทํายุทธศาสตรและมีการนํายุทธศาสตรนั้นไป
ปฏบัิต ิโดยมตัีวชีว้ดัผลการดาํเนนิงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เปนเครือ่งมอืทีส่าํคญัประการหนึง่ใน
การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ คือ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) 
 จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคลหลังจากการกําหนดตัวชี้วัดในระดับองคกร
แลว เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดจะถูกถายทอดลงไปยังระดับลาง รวมทั้งเพ่ือใหทุกคนใน
หนวยงานเกิดความรูสึกมีสวนรวมและรับผิดชอบ รวมทั้งการมีระบบการจูงใจใหทุกคนมุงเนนที่ยุทธศาสตร 
ดังนั้น จึงตองมีการแปลงเปาประสงคตามยุทธศาสตรและตัวชี้วัด จากระดับองคกร ลงไปสูระดับหนวยงานยอย
ตาง ๆ รวมทั้งลงไปถึงบุคลากรทุกคน
 ดังนั้น กลุ มแผนงานและประเมินผล และกลุมพัฒนาองคกร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการแปลงยุทธศาสตรของ กรมควบคุมโรค ที่ถายทอดมายัง
หนวยงานลงสูการปฏิบัติ ไดดําเนินการโดยมีกระบวนการดังตอไปนี้ 

แนวทางการนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
 ๑.  ภายหลังจากผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ลงนามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการกับทานอธิบดีกรมควบคุมโรค ไดรับการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายยุทธศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของระดับองคกรมาจากกรมควบคุมโรคแลว ไดมีการขับเคลื่อนโดยการมอบหมายใหกลุ มแผนงานและ
ประเมินผล เปนผูรับผิดชอบหลักในการแปลงยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค ถายทอดลงสูกลุ มงานตาง ๆ 
ในสังกัด โดยจัดประชุมคณะกรรมการแผนงานและประเมินผล เพ่ือถายทอดเปาหมาย 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
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50 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

วัตถุประสงค
 ๑) เพ่ือใหผูเขาประชุมทราบนโยบาย ยุทธศาสตรกรม หนวยงาน เปาประสงค และตัวชี้วัดระดับกรม 
  หนวยงานและงบประมาณ
 ๒)  เพื่อถ ายทอดเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตระดับยุทธศาสตร คํารับรองปฏิบัติราชการของ
  หนวยงาน และระดับโครงการ
 ๓)  เพื่อให ผู  เข าประชุมเข าใจแนวทาง ขั้นตอน กระบวนการติดตามกํากับและประเมินผล 
  แผนงาน โครงการ
 ๔)  เพื่อใหผู เขาประชุมไดแลกเปลี่ยน ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการที่ผานมา และรวม
  หาแนวทางแกไข

 กลไกของคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค 
ไดกําหนดกรอบแนวคดิการถายทอดตวัชีว้ดัและคาเปาหมายของ กรมควบคมุโรค ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สูหนวยงาน กลุมงานและบุคคล โดยกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการถายทอดเปาหมายตัวช้ีวัดของหนวยงาน 
สูกลุมงาน และบุคคล (ดังภาพที่ ๔)๑๔ ดังนี้

 ขั้นตอน ๑  หนวยงานวิเคราะหตัวชี้วัดโดยใชตาราง OS Matrix เพื่อเตรียมการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับ
กลุม และรายบุคคล 
 ๑) กลุ มพัฒนาองคกรและกลุมแผนงานและประเมินผล จัดเวทีถ ายระดับและตอรองตัวชี้วัด
  ของหนวยงาน ระหวางทานผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
  รองผูอํานวยการฯ กับหัวหนากลุม 
 ๒) กระบวนการถายระดับตัวชี้วัดสําคัญของหนวยงาน ขององคกรลงสูระดับกลุมงาน จัดเวทีถายระดับ 
  และตอรองโดยจัดทําตาราง OS matrix ของหนวยงาน มีการกําหนดผูรับผิดชอบหลัก และ
  ผูรับผิดชอบสนับสนุนแบงบทบาทการดําเนินงานของ Owner และ Sub poster และจัดทําให
  ตัวชี้วัดนั้นบรรลุ โดยใชตาราง OS Matrix และกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
 ๓) กระบวนการถายระดับตัวช้ีวัดสําคัญของกลุมงานลงสูบุคคล มีการวิเคราะหบทบาทหนาที่ของกลุม 
  บทบาทหนาท่ีรายบุคคล โดยทางกลุมไดดําเนินการตอรอง และจัดทํา OS Matrix ของกลุมงาน 
  กับ ตารางถายระดับ RPUI กลุม และ Job ท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อถายทอดเปน PMS รายบุคคล
  ท่ีสอดคลอง คาเปาหมายเพื่อวัดผลความสําเร็จของงาน สะทอนความสําเร็จของกลุมงาน และ
  องคกรตอไป 
 ขั้นตอน ๒   หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๑) หนวยงานดําเนินการจัดทํากรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ไปยงั กรมควบคุมโรค ไดรบัการถายทอดเปาหมายตามตัวชีวั้ด ท้ังสิน้ ๔ มติิ จาํนวน ๑๙ ตัวชีว้ดั ดงันี้ 

ภาพที่ 4 กระบวนการถ่ายทอดเป้าหมาย 

ประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ   

ลงนามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ ฯ  

ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานรายไตรมาส  

ถ่ายทอด
เป้าหมายตัวชี้วัด  

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์กรม หน่วยงาน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับกรม 

หน่วยงานและงบประมาณ 
2)  เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์ ค ารับรองปฏิบัติราชการของ

หน่วยงาน และระดับโครงการ 
3)  เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมเข้าใจแนวทาง ขั้นตอน กระบวนการติดตามก ากับและประเมินผล  

แผนงาน โครงการ 
4)  เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยน ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการที่ผ่านมา และร่วม

หาแนวทางแก้ไข 
 กลไกของคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค  
ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สู่หน่วยงาน กลุ่มงานและบุคคล โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
สู่กลุ่มงาน และบุคคล (ดังภาพที่ 4)14    ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน 1 หน่วยงานวิเคราะห์ตัวชี้วัดโดยใช้ตาราง OS Matrix เพื่อเตรียมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
ระดับกลุ่ม และรายบุคคล  

1) กลุ่มพัฒนาองค์กรและกลุ่มแผนงานและประเมินผล จัดเวทีถ่ายระดับและต่อรองตัวชี้วัด
ของหน่วยงาน ระหว่างท่านผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
รองผู้อ านวยการ ฯ กับหัวหน้ากลุ่ม    

2) กระบวนการถ่ายระดับตัวชี้วัดส าคัญของหน่วยงาน ขององค์กรลงสู่ระดับกลุ่มงาน จัดเวทีถ่ายระดับ 
และต่อรองโดยจัดท าตาราง OS matrix ของหน่วยงาน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก และ
ผู้รับผิดชอบสนับสนุนแบ่งบทบาทการด าเนินงานของ Owner และ Sub poster และจัดท าให้
ตัวชี้วัดนั้นบรรลุ โดยใช้ตาราง OS Matrix และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

3) กระบวนการถ่ายระดับตัวชี้วัดส าคัญของกลุ่มงานลงสู่บุคคล มีการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของกลุ่ม 
บทบาทหน้าที่รายบุคคล โดยทางกลุ่มได้ด าเนินการต่อรอง และจัดท า OS Matrix ของกลุ่มงาน 
กับ ตารางถ่ายระดับ RPUI กลุ่ม และ Job ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือถ่ายทอดเป็น PMS รายบุคคล
ที่สอดคล้อง ค่าเป้าหมายเพ่ือวัดผลความส าเร็จของงาน สะท้อนความส าเร็จของกลุ่มงาน และ
องค์กรต่อไป  

ขั้นตอน 2 หน่วยงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1) หน่วยงานด าเนินการจัดท ากรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ไปยัง กรมควบคุมโรค ได้รับการถ่ายทอดเป้าหมายตามตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 4 มิติ จ านวน 19 ตัวชี้วัด ดังนี้  

                                                
14 กลุ่มพัฒนาองค์กร ส านกังานป้องกันควบคมุโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา๑๔กลุมพัฒนาองคกร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
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51รายงานประจําป ๒๕๕๙
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  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)  จัดพิธีลงนามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงาน พรอมแนบรายละเอียดข้ันตอนการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด และลงนาม MOU ระหวางผูอํานวยการ สคร.๙ นครราชสีมา รองผูอํานวยการฯ กับ
หัวหนากลุมเพื่อรับการถายทอดตัวชี้วัด 
 ๓)  จัดทําเลม Template คํารับรองฯ เผยแพรทุกกลุมงาน 

 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 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
  ดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใหไดมาตรฐานขึ้น อีกทั้งไดมีบทบาทในการตรวจสอบ 
  วิเคราะห กลั่นกรองความสอดคลองของการถายระดับตัวชี้วัดสําคัญที่ถายระดับจากองคกร
  ลงสูบุคคล ที่ชัดเจน วัดผลไดจริงและบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว
 ๒) คณะกรรมการประเมินผลฯ ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางหลักเกณฑ และออกแบบเคร่ืองมือ 
  ในการประเมินผลการดําเนินงานที่สอดคลอง เหมาะสม ไดมาตรฐานแตละตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
  ตามขอตกลงปฏิบัติราชการ (MOU) ที่ไดลงนามไว รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน

 ขั้นตอนที่ ๕  ประเมินผลการดําเนินงานรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุความสําเร็จของตัวช้ีวัด
ที่ไดรับการถายทอดไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน
 ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการภายในหนวยงาน
 ๒) สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๓) ประเมินผลจากผูประเมินภายนอก โดยผูประเมินภายนอกลงพื้นท่ีจัดเก็บขอมูลและประเมินผล
  การปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีบุคลากรกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่
  รวมกับทีมผูประเมินภายนอกเปนผูประสานงานกับหนวยงาน
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52 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

สรุปผลการดําเนินงาน
 จากการประเมินผลตนเอง และผลคะแนนจากการประเมินภายนอก ในการดําเนินงานตามคํารับรอง

การปฏิบตัริาชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ของสํานักงานปองกนัควบคมุโรคที ่๙ จังหวดันครราชสมีา 

ไดผลการดําเนินงาน (ดังตารางที่ ๑๗) ดังนี้

ตารางท่ี ๑๗   แสดงผลคะแนนประเมินตนเอง และผลคะแนนจากการประเมนิภายนอก ตัง้แต ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

  
สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการประเมินผลตนเอง และผลคะแนนจากการประเมินภายนอก ในการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
ได้ผลการด าเนินงาน (ดังตารางที่ 17) ดังนี้ 
ตารางท่ี 17 แสดงผลคะแนนประเมินตนเอง และผลคะแนนจากการประเมินภายนอก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556-2559 

ปี พ.ศ. ผลประเมินตนเอง  
(ร้อยละ) 

ผลประเมินภายนอก 
(ร้อยละ) 

ผลคะแนนประเมินภายนอก 
(5 คะแนน) 

2556 100 99.57 4.978  
2557 99.85 97.10 4.855   
2558 99.50 99.84 4.992  
2559 95.18 99.60 4.980 

ผลคะแนนจากการประเมินภายนอก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 - 2559 ดังนี้ ปี พ.ศ. 2556 ได้ร้อยละ 
99.57 คิดเป็น 4.978 คะแนน ปี พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 97.10 คิดเป็น 4.855 คะแนน ปี พ.ศ. 2558 ได้
ร้อยละ 99.84 คิดเป็น 4.992 คะแนน ปี พ.ศ. 2559 ได้ร้อยละ 99.60  คิดเป็น 4.980 คะแนน ตามล าดับ 
(ดังแผนภูมทิี่ 35)  
แผนภูมิที่ 35 เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 – 2559 

 
  และผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดค ารับรอง จากผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 - 2559 แยกรายมิติ จ านวน 4 มิติ มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ 49.60 (เต็มร้อยละ 50), ร้อยละ 46.10 (เต็มร้อยละ 50), ร้อยละ 55 
(เต็มร้อยละ 55) และร้อยละ 59.80 (เต็มร้อยละ 60) ตามล าดับ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
น้ าหนักร้อยละ 9.90 (เต็มร้อยละ 10), น้ าหนักร้อยละ 9.80 (เต็มร้อยละ 10) ตามล าดับ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย คะแนนเต็มทั้ง 4 ปี โดยมีร้อยละ 15, ร้อยละ 
20, ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามล าดับ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 25 (เต็มร้อยละ 25),
ร้อยละ 19.96 (เต็มร้อยละ 20), ร้อยละ 19.90 (เต็มร้อยละ 20) และร้อยละ 20 (เต็ม ร้อยละ 20) 
ตามล าดับ (ดังแผนภูมิที่ 36) 
  

100 99.85 

99.50 

95.18 

99.57 
97.10 

99.84 99.60 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ประเมินตนเอง (ร้อยละ) ประเมินภายนอก (ร้อยละ) 

 ผลคะแนนจากการประเมินภายนอก ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ดังนี้ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดรอยละ 

๙๙.๕๗ คิดเปน ๔.๙๗๘ คะแนน ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดรอยละ ๙๗.๑๐ คิดเปน ๔.๘๕๕ คะแนน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ได

รอยละ ๙๙.๘๔ คิดเปน ๔.๙๙๒ คะแนน ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรอยละ ๙๙.๖๐ คิดเปน ๔.๙๘๐ คะแนน ตามลําดับ 

(ดังแผนภูมิที่ ๓๕) 

แผนภูมิที่ ๓๕ เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับผลการประเมินจากผูประเมินภายนอก ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

  
สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการประเมินผลตนเอง และผลคะแนนจากการประเมินภายนอก ในการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
ได้ผลการด าเนินงาน (ดังตารางที่ 17) ดังนี้ 
ตารางท่ี 17 แสดงผลคะแนนประเมินตนเอง และผลคะแนนจากการประเมินภายนอก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556-2559 

ปี พ.ศ. ผลประเมินตนเอง  
(ร้อยละ) 

ผลประเมินภายนอก 
(ร้อยละ) 

ผลคะแนนประเมินภายนอก 
(5 คะแนน) 

2556 100 99.57 4.978  
2557 99.85 97.10 4.855   
2558 99.50 99.84 4.992  
2559 95.18 99.60 4.980 

ผลคะแนนจากการประเมินภายนอก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 - 2559 ดังนี้ ปี พ.ศ. 2556 ได้ร้อยละ 
99.57 คิดเป็น 4.978 คะแนน ปี พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 97.10 คิดเป็น 4.855 คะแนน ปี พ.ศ. 2558 ได้
ร้อยละ 99.84 คิดเป็น 4.992 คะแนน ปี พ.ศ. 2559 ได้ร้อยละ 99.60  คิดเป็น 4.980 คะแนน ตามล าดับ 
(ดังแผนภูมทิี่ 35)  
แผนภูมิที่ 35 เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 – 2559 

 
  และผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดค ารับรอง จากผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 - 2559 แยกรายมิติ จ านวน 4 มิติ มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ 49.60 (เต็มร้อยละ 50), ร้อยละ 46.10 (เต็มร้อยละ 50), ร้อยละ 55 
(เต็มร้อยละ 55) และร้อยละ 59.80 (เต็มร้อยละ 60) ตามล าดับ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
น้ าหนักร้อยละ 9.90 (เต็มร้อยละ 10), น้ าหนักร้อยละ 9.80 (เต็มร้อยละ 10) ตามล าดับ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย คะแนนเต็มทั้ง 4 ปี โดยมีร้อยละ 15, ร้อยละ 
20, ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามล าดับ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 25 (เต็มร้อยละ 25),
ร้อยละ 19.96 (เต็มร้อยละ 20), ร้อยละ 19.90 (เต็มร้อยละ 20) และร้อยละ 20 (เต็ม ร้อยละ 20) 
ตามล าดับ (ดังแผนภูมิที่ 36) 
  

100 99.85 

99.50 

95.18 

99.57 
97.10 

99.84 99.60 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ประเมินตนเอง (ร้อยละ) ประเมินภายนอก (ร้อยละ) 

 และผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคํารับรอง จากผูประเมินภายนอก ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ แยกรายมิติ จํานวน ๔ มิติ มีผลคะแนนคิดเปนรอยละ ดังนี้ มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผล

ตามแผนปฏิบัติราชการ รอยละ ๔๙.๖๐ (เต็มรอยละ ๕๐), รอยละ ๔๖.๑๐ (เต็มรอยละ ๕๐), รอยละ ๕๕ 

(เต็มรอยละ ๕๕) และรอยละ ๕๙.๘๐ (เต็มรอยละ ๖๐) ตามลําดับ มิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ 

นํา้หนกัรอยละ ๙.๙๐ (เต็มรอยละ ๑๐), น้ําหนกัรอยละ ๙.๘๐ (เต็มรอยละ ๑๐) ตามลําดับ มติิที ่๓ ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย คะแนนเต็มทั้ง ๔ ป โดยมีรอยละ ๑๕, รอยละ 

๒๐, รอยละ ๑๕ และรอยละ ๑๐ ตามลําดับ และมิติที่ ๔ ดานการพัฒนาองคกร รอยละ ๒๕ (เต็มรอยละ ๒๕),

รอยละ ๑๙.๙๖ (เต็มรอยละ ๒๐), รอยละ ๑๙.๙๐ (เต็มรอยละ ๒๐) และรอยละ ๒๐ (เต็มรอยละ ๒๐) 

ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ ๓๖)
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แผนภูมิที่ ๓๖ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคํารับรอง จากผูประเมินภายนอก ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

 จากผลการประเมนิตนเองการปฏบิติัราชการตามคาํรบัรอง การปฏบิติัราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไดคะแนนเต็มท้ัง ๔ มิติ จากหนวยงานภายนอก โดยมีคะแนนเต็ม ๒ มิติ คือ มิติท่ี ๓ ดานประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการมิติที่ ๔ ดานพัฒนาองคกร สวนมิติที่ ๑ ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ไดคะแนน

ไมถึงเปาหมาย จํานวน ๑ ตัวชี้วัด และมิติท่ี ๒ คุณภาพการใหบริการ คะแนนไมถึงเปาหมาย จํานวน ๑ ตัวช้ีวัด 

ทั้งนี้เกิดจากตัวชี้วัดดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจลูกคา ซึ่งมีการกําหนดคาเปาหมายที่สูง 

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 ชดัเจน และระบบการถายทอดตวัชีวั้ดลงสูตวับคุคล ทาํใหหนวยงานสามารถดาํเนนิงานได

  ครบถวนตามภารกิจที่กําหนดไว 

สวนที่ ๓
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 ๒) มีการวางแผนและจัดทําแผนติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติ

  ราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๓) จดัทาํเครือ่งมอืรายละเอยีดการดําเนนิงานตามตัวชีว้ดั เปาหมาย และมผูีรับผิดชอบตัวชีว้ดัทีช่ดัเจน 

  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 เพ่ือ

  ประเมินผลความสําเร็จตัวชี้วัด คาเปาหมาย ในระบบ Estimates SM ทั้งคุณภาพการรายงาน 

  เนื้อหา การแนบเอกสารหลกัฐานทีส่อดคลองกบัตวัชี้วดั โดยสรุปผลและใหขอเสนอแนะรายตัวชี้วดั 

  กับผูจัดเก็บตัวชี้วัดรายไตรมาส 

 ๖) ผูกํากับ ผูจัดเก็บตัวช้ีวัด ใหความสําคัญการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ศึกษารายละเอียด Template 

  และวางแผนงานการดําเนินงานที่ชัดเจน และตรงตามแผนที่กําหนดไว 

ปญหาอุปสรรค 
 ๑) เนื่องจากเปนตัวชี้วัดใหมและมีรายละเอียดมาก ทําใหตองใชเวลาในการศึกษา การทําความเขาใจ

  รายละเอียดของตัวชี้วัด การเก็บหลักฐาน และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

 ๒) ตัวชี้วัดที่ออกมาหลังการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแลว ลําดับ กิจกรรมมีความไมสอดคลองไม

  ครบถวน ตองดาํเนินการปรับกจิกรรม และการดําเนินงานเปนปญหาทัง้เร่ืองงบประมาณ 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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ภาพประชุมถายทอดตัวชี้วัดยุทธศาสตรของ กรมควบคุมโรค ลงสูสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

ประชุมยืนยันตัวชี้วัด OS Matrix ของหนวยงาน ที่ถายทอดลงสูกลุมงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

สวนที่ ๓
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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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สวนที่ ๔

แผนงานโครงการ ผลการเบิกจายงบประมาณ 

และ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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59รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016

รายชื่อแผนงาน โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จําแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

แผนการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙๑๕ 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทําแผนงาน/โครงการ การปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามนโยบาย และยุทธศาสตรที่ ๑-๖ กรมควบคุมโรค โดยมุ งเนนให
สอดคลองกับประเด็นสําคัญ คือ ๑) บรูณาการกับทุกระดับ รวมถึงนโยบายสําคัญ กรมควบคุมโรค และมุง
แกปญหาในพื้นที่ ๒) เนนการใชหลัก ๓R โดยการทบทวนปรับลดคาใชจาย (Review/Redeploy) ปรับ
กิจกรรมใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประหยัด เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหกับแผนงาน/โครงการ 
ที่ดําเนินการตามนโยบายสําคัญ (Replace), ๓) พิจารณาผลที่คาดวาจะไดรับ (Desirability) ความเหมาะสม
ของโครงการท่ีจะเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรและเปาหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงมาตรการที่ใชในการ
ลดโรคและภัยสุขภาพ ๔) ความพรอม/ความเปนไปได (Feasibility) ในการดําเนินโครงการ ทั้งดาน บุคลากร 
เงิน วัสุดอุปกรณ และการบริหารจัดการ และ ๕) ใหความสําคัญกับการกํากับ การติดตาม และประเมินผล ทั้ง
ในมิติยุทธศาสตร มิติเปาหมาย และมาตรการการลดโรคและภัยสุขภาพ มิติรายการคาใชจาย เพ่ือเปนขอมูลใน
การปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น
 จึงไดจัดทําแผนงาน โครงการท่ีสอดคลองกับประเด็นสําคัญ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร ผลผลิต และ
มาตรการการดําเนินงาน ประกอบดวยแผนงาน/โครงการ จํานวน ๑๒ โครงการใหญ และ ๕๑ โครงการยอย
ครอบคลุมตามยุทธศาสตร ผลผลิต กิจกรรมหลักตามเปาหมายการใหบริการของกรมควบคุมโรค (ดังตารางที่ ๑๘) 

ตารางที่ ๑๘   รายชื่อแผนงานโครงการ จําแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด
นครราชสีมา

 
 

รายช่ือแผนงาน โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จ าแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

แผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 255915 
 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ได้จัดท ำแผนงำน/โครงกำร กำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมนโยบำย และยุทธศำสตร์ที่ 1-6 กรมควบคุมโรค โดยมุ่งเน้นให้
สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญ คือ 1) บรูณำกำรกับทุกระดับ รวมถึงนโยบำยส ำคัญ กรมควบคุมโรค และมุ่ง
แก้ปัญหำในพ้ืนที่ 2) เน้นกำรใช้หลัก 3R โดยกำรทบทวนปรับลดค่ำใช้จ่ำย (Review/Redeploy) ปรับ
กิจกรรมให้เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และประหยัด เพื่อจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมให้กับแผนงำน/โครงกำร 
ที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญ (Replace), 3) พิจำรณำผลที่คำดว่ำจะได้รับ (Desirability) ควำมเหมำะสม
ของโครงกำรที่จะเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรลดโรคและภัยสุขภำพ รวมถึงมำตรกำรที่ใช้ในกำร
ลดโรคและภัยสุขภำพ 4) ควำมพร้อม/ควำมเป็นไปได้ (Feasibility) ในกำรด ำเนินโครงกำร ทั้งด้ำน บุคลำกร 
เงิน วัสุดอุปกรณ์ และกำรบริหำรจัดกำร และ 5) ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับ กำรติดตำม และประเมินผล ทั้ง
ในมิติยุทธศำสตร์ มิติเป้ำหมำย และมำตรกำรกำรลดโรคและภัยสุขภำพ มิติรำยกำรค่ำใช้จ่ำย เพ่ือเป็นข้อมูลใน
กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขี้น 
 จึงได้จัดท ำแผนงำน โครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นส ำคัญ ตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ ผลผลิต และ
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร จ ำนวน 12 โครงกำรใหญ่ และ 51 โครงกำรย่อย
ครอบคลุมตำมยุทธศำสตร์ ผลผลิต กิจกรรมหลักตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกรมควบคุมโรค (ดังตำรำงที่ 18)  
ตารางท่ี 18 รำยชื่อแผนงำนโครงกำร จ ำแนกตำมผลผลิต กิจกรรมหลัก ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครรำชสีมำ 

โครงการใหญ/่โครงการย่อย ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท) 

รวมงบประมาณทั้งสิน 21,516,393 
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ดำ้นกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 1,662,700 
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนำและสนบัสนุนกำระบวนกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์และจัดกำรควำมรู้
ของหน่วยงำนทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 

1,662,700 

โครงกำรพัฒนำและสนบัสนุนกระบวนกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์และจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรค ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 
9 จังหวัดนครรำชสีมำ 

1,662,700 

1.1 โครงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ พฒันำวิชำกำรและจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

692,064 

1.2 โครงกำรกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรกีฏวิทยำสู่มำตรฐำนสำกล 85,875 
1.3 โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรเฝำ้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 
684,761 

1.4 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรป้องกันควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ (เงินโอน) 109,620 
1.5 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำรเร่ืองกำรสื่อสำรพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่และโรคระบำด ระดับ
จังหวัดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

200,000 

                                                           
15 ระบบบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM) (รวบรวมโดยกลุ่มแผนงำนและประเมินผล ข้อมูลรำยงำน ณ วันที่ 18 ก.พ. 2560) 

โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทําผลิตภัณฑและจัดการความรูของหนวยงาน ๑,๖๖๒,๗๐๐
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
๙ จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๑  โครงการศึกษา คนควา พัฒนาวิชาการและจัดการองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน  ๖๙๒,๐๖๔
 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.๒  โครงการการพัฒนาหองปฏิบัติการกีฏวิทยาสูมาตรฐานสากล ๘๕,๘๗๕
๑.๓  โครงการติดตามและประเมินผลการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ๖๘๔,๗๖๑
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 
๑.๔  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งการปองกันควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ (เงินโอน) ๑๐๙,๖๒๐
๑.๕  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒๐๐,๐๐๐
 และจัดทําแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด ระดับ 
 จังหวัดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๕ระบบบรหิารจัดการเชิงยทุธศาสตร กรมควบคมุโรค (Estimates SM) (รวบรวมโดยกลุมแผนงานและประเมนิผล ขอมลูรายงาน ณ วนัท่ี ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐)
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60 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

ตารางที่ ๑๘   รายชื่อแผนงานโครงการ จําแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด

นครราชสีมา (ตอ)

 
 

ตารางที่ 18 รำยชื่อแผนงำนโครงกำร จ ำแนกตำมผลผลิต กิจกรรมหลัก ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครรำชสีมำ (ต่อ) 

โครงการใหญ/่โครงการย่อย ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท) 

ผลผลิตที่ 2 กำรสนับสนนุ เสรมิสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรระบบเฝ้ำ
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภำพ 

15,911,133 

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภำพ 

861,786 

โครงกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบเฝำ้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 

861,786 

2.1 พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบเฝำ้ระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

661,813 

2.2 โครงกำรกำรเฝ้ำระวังควำมต้ำนทำนสำรเคมีก ำจัดแมลงของยุงพำหะน ำโรค ส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

50,000 

2.3 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคมำลำเรีย ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9  
จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

100,000 

2.4 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคลิชมำเนีย ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9  
จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

49,973 

กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้ำงศักยภำพ พัฒนำควำมร่วมมือและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

6,382,130 

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ พฒันำควำมร่วมมือและสรำ้งกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในกำร
เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ส ำนักงำนป้องกันควมคุมโรคที่ 9  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

6,382,130 

3.1 โครงกำรพัฒนำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9  
จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

460,000 

3.2 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ส ำนักงำนป้องกันควบคมุโรคที่ 9  
จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

499,046.50 

3.3 โครงกำรพัฒนำยทุธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

516,350 

3.4 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ส ำนักงำนป้องกันควบคมุโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 4,084,323.50 
3.5 โครงกำรพัฒนำคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ดำ้นกำรตรวจหำเชื้อวัณโรคดื้อยำ 58,880 
3.6 โครงกำรสนับสนุนและพฒันำศักยภำพนักจัดกำรสุขภำพระดับพืน้ที่เพื่อขับเคลื่อน

อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนของกรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ (เงินโอน) 

528,000 

3.7 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมและรูปแบบกำรปอ้งกันควบคุมโรคและภัย
สุขภำพที่มุ่งประสิทธผิลในพื้นทีต่้นแบบ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9  
จังหวัดนครรำชสีมำ (เงนิโอน) 

60,000 

3.8 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำรรับกำรตรวจประเมินรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ  
ปี พ.ศ. 2559 

175,530 
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ตารางที่ ๑๘   รายชื่อแผนงานโครงการ จําแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด

นครราชสีมา (ตอ)

 
 

ตารางท่ี 18 รำยชื่อแผนงำนโครงกำร จ ำแนกตำมผลผลิต กิจกรรมหลัก ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครรำชสีมำ (ต่อ) 

โครงการใหญ/่โครงการย่อย ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและเตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข 

4,375,917 

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสมีำ 

4,375,917 

4.1 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ พัฒนำควำมร่วมมือและกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ส ำนักงำนป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

140,000 

4.2 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรเตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินโรคและภัย
สุขภำพ ส ำนักงำนป้องกันควบคมุโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 

1,982,640 

4.3 โครงกำรเตรียมพร้อมสนับสนุนยำ/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ และวัสดุวิทยำศำสตร์ ส ำหรับกำร
เฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพในพื้นที่เครือข่ำยบริกำรที่ 9 ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 

2,253,277 

กิจกรรมหลักที่ 2.5 บูรณำกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ 4,141,300 
โครงกำรบูรณำกำรพฒันำด้ำนสขุภำพ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 4,141,300 
5.1 โครงกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 
762,170 

5.2 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

500,000 

5.3 โครงกำรพัฒนำกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงกำรให้บริกำรอำชีวอนำมัยส ำหรับสถำน
บริกำรสุขภำพ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

50,000 

5.4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุขในกำรตรวจประเมินสภำพแวดล้อมห้อง 
AIIR (Airborne Infection Isolation Room) 

45,400 

5.5 โครงกำรเฝ้ำระวงั ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพ ในกลุ่ม
เกษตรกร 

200,000 

5.6 โครงกำรพัฒนำประสทิธิภำพกำรป้องกันแก้ไขปัญหำโรคเอดส์และโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสมีำ 

179,320 

5.7 โครงกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทำงอำหำรและน้ ำในโรงเรียน ส ำนักงำนป้องกันควบคมุโรคที่ 9  
จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

59,920 

5.8 โครงกำรศูนย์เด็กเล็กคุณภำพปลอดโรคและโรงเรียนอนบุำลปลอดโรค  
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

470,660 

5.9 พัฒนำเครือข่ำยในพื้นที่เขตบริกำรสำธำรณสุขที่ 9 ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสนุัขบ้ำ
ภำยใน ปี พ.ศ. 2563 

92,660 

5.10 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยแบบบูรณำกำรเพื่อสนบัสนนุยุทธศำสตร์ก ำจัดโรค
หนอนพยำธิที่เปน็ปญัหำของพื้นที่ 

40,000 
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62 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

ตารางที่ ๑๘   รายชื่อแผนงานโครงการ จําแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด

นครราชสีมา (ตอ)

 
 

ตารางที่ 18 รำยชื่อแผนงำนโครงกำร จ ำแนกตำมผลผลิต กิจกรรมหลัก ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครรำชสีมำ (ต่อ) 

โครงการใหญ/่โครงการย่อย ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท) 

5.11 โครงกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรเชิงระบบในกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพ
ประชำชน ผ่ำนกลไกอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภำยใต้ระบบสขุภำพอ ำเภอ (DHS/DC)  
ในพื้นที่เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

403,960 

5.12 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบเฝำ้ระวังป้องกันควบคุมวณัโรคในเขตสุขภำพที่ 9 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

520,000 

5.13 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อนพื้นที่เขตสุขภำพที่ 9  
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

200,000 

5.14 โครงกำรพัฒนำและบงัคับใช้กฎหมำยควบคุมผลิตภัณฑย์ำสูบในพื้นที่ของส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ (เงินโอน) 

233,600 

5.15 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยในกำรติดตำมประเมินกำรด ำเนนิงำนป้องกัน
อุบัติเหตุจรำจร ระดับเขตสุขภำพที่ 9  (RTI team) 

100,600 

5.16 โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน้ ำดี ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

200,000 

5.17 พัฒนำควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำสุขภำพประชำชนในพื้นที่เขตเมือง 
กรณีศึกษำโรคเบำหวำน ควำมดันในพื้นที่เขตเมืองนครรำชสีมำ ผ่ำนกลไกอ ำเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งภำยใต้ระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS/DC) เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

83,010 

กิจกรรมหลักที่ 2.6 เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภำพ 

150,000 

6.1 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภำพ ส ำนักงำนป้องกันควบคมุโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ.  
2559 

150,000 

ผลผลิตที่ 3 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญ 1,150,000 
กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภำพที่เปน็ปัญหำรนุแรง
และกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ 

500,000 

12.1 โครงกำรก ำจัดพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครรำชสีมำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 (เงินโอน) 

500,000 

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภำพ และกำรปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่มีคุณภำพ 

650,000 

7.1 โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ เฝำ้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภำพ 
และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภำพ ของ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

650,000 
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ตารางที่ ๑๘   รายชื่อแผนงานโครงการ จําแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด

นครราชสีมา (ตอ)

 
 

ตารางท่ี 18 รำยชื่อแผนงำนโครงกำร จ ำแนกตำมผลผลิต กิจกรรมหลัก ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครรำชสีมำ (ต่อ) 

โครงการใหญ/่โครงการย่อย ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท) 

ผลผลิตที่ 5 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภำพของ
ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและในจังหวัดชำยแดน 

1,601,560 

กิจกรรมหลักที่ 5.1 พัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดน 1,397,200 
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดน ส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 

1,397,200 

8.1 กำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดน ส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

1,207,200 

8.2 กำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรค จังหวัดชำยแดนไทย - 
กัมพูชำ เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (เงินโอน) 

190,000 

กิจกรรมหลักที่ 5.2 พัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดน
เพื่อรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

204,360 

โครงกำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดนเพื่อรองรับ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ส ำนกังำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 

204,360 

9.1 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักด่ำนช่องทำงเข้ำออกประเทศ ตำมกฎอนำมัยระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ. 2548 ในพื้นทีส่ ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 

204,360 

ผลผลิตที่ 7 สนับสนนุกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภยัสุขภำพตำมกลุ่มวัย 1,131,000 
กิจกรรมหลักที่ 7.1 พัฒนำสนบัสนนุกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพตำม
กลุ่มวัย 

1,131,000 

โครงกำรพัฒนำสนับสนนุกำรเฝำ้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพตำมกลุ่มวยั 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 

1,131,000 

10.1 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพฒันำควำมร่วมมือและสร้ำงกำรมสี่วนร่วมของ
เครือข่ำยในกำรป้องกันเด็กจมน้ ำในพื้นที่ส ำนักงำนป้องกนัควบคุมโรคที่ 9  
จังหวัดนครรำชสีมำ 

100,000 

10.2 โครงกำรพัฒนำรูปแบบเครือข่ำยนักสื่อสำรสุขภำพจิตอำสำในกำรสื่อสำรลดพฤติกรรม
เสี่ยงของประชำชนในพื้นที่เขตบริกำรสุขภำพที่ 9 ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

200,000.00 

10.3 พัฒนำศักยภำพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอ ำเภอด้ำนกำรสอบสวนบำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุทำงถนน เขตสุขภำพที ่9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

250,000.00 

10.4 โครงกำรเฝ้ำระวงั ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพในสถำน
ประกอบกิจกำร (สถำนประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

150,000.00 

10.5 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยในกำรติดตำมประเมินกำรด ำเนนิงำน
ป้องกันอุบัติเหตุจรำจรระดับเขตสุขภำพที่ 9 

86,000.00 

10.6 โครงกำรประเมินรบัรองคลินิก NCD คุณภำพเขตสุขภำพที่9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 

110,000.00 

10.7 โครงกำรเฝ้ำระวงัและบังคับใช้กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์และยำสบู 

85,000.00 
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64 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
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ตารางที่ ๑๘   รายชื่อแผนงานโครงการ จําแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด

นครราชสีมา (ตอ)

 
 

ตารางที่ 18 รำยชื่อแผนงำนโครงกำร จ ำแนกตำมผลผลิต กิจกรรมหลัก ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครรำชสีมำ (ต่อ) 

โครงการใหญ/่โครงการย่อย ยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (บาท) 

10.8 โครงกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสขุภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม  
เขตบริกำรสุขภำพที่  9  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

150,000.00 

ผลผลิตที่ 9 ส่งเสริมให้เกิดระบบกำรป้องกัน ปรำบปรำมทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภำครัฐ 

60,000.00 

กิจกรรมหลักที่ 9.1 ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และ
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรกรมควบคุมโรค 

60,000.00 

11.1 โครงกำรส่งเสริมกำรปฏบิัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและสง่เสริม
ควำมโปร่งใสในกำรปฏบิัติรำชกำรกรมควบคุมโรค ส ำนักงำนปอ้งกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

60,000.00 

ตารางท่ี 19 สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินโครงกำร) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำแนก
ตำมผลผลิต กิจกรรมหลัก ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 

ผลผลิต / กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

การเบิกจ่าย ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รวมงบประมาณทั้งสิน 21,516,393.00 20,548,966.74 95.50 

ผลผลิตที่ 1  1,662,700.00 1,616,473.00 97.22 
กิจกรรมหลักที่ 1.1  1,662,700.00 1,616,473.00 97.22 
ผลผลิตที่ 2  15,911,133.00 15,190,257.27 95.47 
กิจกรรมหลักที่ 2.1  861,786.00 816,527.50 94.75 
กิจกรรมหลักที่ 2.2  6,382,130.00 6,119,430.12 95.88 
กิจกรรมหลักที่ 2.4  4,375,917.00 4,218,500.50 96.4 
กิจกรรมหลักที่ 2.5  4,141,300.00 3,885,799.65 93.83 
กิจกรรมหลักที่ 2.6  150,000.00 149,999.50 100 
ผลผลิตที่ 3  1,150,000.00 1,106,013.00 96.18 
กิจกรรมหลักที่ 3.1  500,000.00 470,819.00 94.16 
กิจกรรมหลักที่ 3.2  650,000.00 635,194.00 97.72 
ผลผลิตที่ 5  1,601,560.00 1,564,857.00 97.71 
กิจกรรมหลักที่ 5.1  1,397,200.00 1,360,497.00 97.37 
กิจกรรมหลักที่ 5.2  204,360.00 204,360.00 100 
ผลผลิตที่ 7  1,131,000.00 1,011,381.47 89.42 
กิจกรรมหลักที่ 7.1  1,131,000.00 1,011,381.47 89.42 
ผลผลิตที่ 9  60,000.00 59,985.00 99.98 
กิจกรรมหลักที่ 9.1  60,000.00 59,985.00 99.98 
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65รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016

 ตารางที่ ๑๙ แสดงผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมหนวยงานสามารถเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการได

ตามเปาหมายที่วางไว คือ รอยละ ๙๕.๕๐ หากพิจารณารายผลผลิต กิจกรรมหลัก ผลผลิตที่ ๙ มีผลการ

เบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายมากที่สุด คือ รอยละ ๙๙.๙๘ รองลงมา คือ ผลผลิตท่ี 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
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66 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพฒันาและสนบัสนนุกระบวนการจดัทาํผลติภณัฑและจดัการความรูของหนวยงานทัง้ภายในและ

ภายนอกเพ่ือการเฝาระวงั ปองกนัควบคมุโรค สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่๙ จงัหวดันครราชสีมา
 การดําเนินงานที่ผานมา สํานักปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการพัฒนาผลงานใน

รูปแบบของผลิตภัณฑวิชาการตาง ๆ อยางตอเน่ือง เชน งานวิจัย คูมือ แนวทาง องคความรู เปนตน โดยมี

กระบวนการผลิตที่ได มาตรฐานตั้งแตกระบวนการคิด การผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑทางวิชาการตาม

องคประกอบที่จะนําไปสูความเปนมาตรฐาน ซึ่งผลิตผลิตภัณฑทางวิชาการอาจจะอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน 

งานวิจัย คูมือ แนวทาง องคความรู ตามความเหมาะสม และใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีแผนงาน

โครงการที่จะผลิตผลิตภัณฑทางวิชาการอีกหลายโครงการ ซ่ึงผลิตภัณฑดังกลาวมีท้ังท่ีเปนผลิตภัณฑหลักและ

ไมใชผลิตภัณฑหลัก ดังนั้น จึงจัดทําโครงการศึกษา คนควา พัฒนาวิชาการและจัดการองคความรูดานการเฝา

ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ขึ้น เพื่อ

การพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานวิจัย และ R๒R ของหนวยงาน การพัฒนา Concept research โครงรางวิจัย 

การพัฒนางานวิจัยที่กําลังดําเนินการใหมีมาตรฐานทุกขั้นตอนของการผลิต การจัดการองคความรู และพัฒนา

ผลิตภัณฑวิชาการสูการกําหนดเปนผลิตภัณฑหลัก เพื่อใหไดมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับ และเชื่อถือได ทําให

ผลิตภัณฑที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพไดจริงและเปนท่ีพึงพอใจของ

ลูกคาตอไป

 โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อใหมีผลิตภัณฑทางวิชาการที่ไดมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับ และ

เชื่อถือได ใหมีคู มือแนวทาง มาตรฐาน มาตรการ ในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค และเผยแพรใหกับ

เครือขาย บุคลากรมีผลงานวิจัยและสามารถเผยแพรหรือนําเสนอในเวทีวิชาการตาง ๆ ได และมีการสนับสนุน

การดําเนินการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
 ๑.  ศึกษา คนควา พัฒนาวิชาการและจัดการองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

 ๒.  พัฒนาหองปฏิบัติการกีฏวิทยาสูมาตรฐานสากล

 ๓.  ติดตามและประเมินผลการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 ๔.  การเสริมสรางความเขมแข็งการปองกันควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ

 ๕.  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ และจัดทําแผนปฏิบัติ

การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด ระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดําเนินงาน
 ผลผลิตที่ ๑ ผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ พัฒนาและสนับสนุนการะบวนการจัดทําผลิตภัณฑและจัดการความรู ของ

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

 

สว
นท

ี่ ๔

Book_���.indd   66 29/5/2560   15:55:35



67รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016

17025 : 2005

  ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๑ (กิจกรรมหลักที่ ๑.๑) สามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๒ หากพิจารณารายโครงการ พบวา โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการกีฏวิทยาสูมาตรฐานสากล ดําเนินงานการใชจายงบประมาณต่ํากวาเปาหมายที่วางไว 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. ควรมีการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑท่ีจําเปนตองใชในหองปฏิบัติการ และการปรับปรุงอาคารเลี้ยง
สัตวทดลอง เปนตน

17025 : 2005
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 ๓.  ควรมีการประสานงานกับผู ประเมินรับรองอยางตอเนื่อง เพื่อปรับกิจกรรมใหเขาเกณฑหรือ

ขอกําหนดของหนวยงานประเมินรับรอง

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
 ๑.  มีแผนปฏิบัติราชการและโครงการฯ มีความชัดเจน

 ๒.  ผูบริหารทุกระดับใน สคร.๙ ใหความสนใจและเห็นความสําคัญ สนับสนุนใหเปนตัวชี้วัดหลักของ 

หนวยงาน

 ๔.  การไดรับความรวมมือจากกลุม/งานตางๆ และภาคีเครือขายในการดําเนินงาน

 ๕.  มีการปรึกษา หารือ และรับฟงขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน

 ๖.  มีการติดตามผลการดําเนินงาน ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะทําใหดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย

ภาพกิจกรรม

ภาพการพัฒนาหองปฏิบัติการกีฏวิทยาสูมาตรฐานสากล
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โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 ป จจุบันมีการระบาดของโรคภัยไข เจ็บเกิดขึ้นมากมายหลายโรค ไม ว าจะเป นโรคประจําถิ่น 

เชน ไขเลือดออก เลปโตสไปโรซีส โรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า เชน ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ ไขหวัดนก H7N9

โคโรนาไวรัส เปนตน รวมถึงอุบัติภัยที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนมาก และ

นอกจากนั้นยังพบวาโรคอุบัติใหมแตละโรคมีขอบเขตของการกระจายในวงกวาง เชน ระบาดท่ัวประเทศ หรือ

อาจจะระบาดไปไดท่ัวโลก 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 กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรของ

หนวยงาน เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด จึงควรท่ีจะทํา

ระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมขอมูล ๕ กลุมโรค ๕ มิติ และการพยากรณโรค ที่ไดมาตรฐาน เพ่ือ

นําไปใชใน การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ ๑) เพื่อพัฒนาระบบเฝา

ระวังและฐานขอมูล ๕ กลุมโรค ๕ มิติ และการพยากรณโรคและภัยสุขภาพที่ไดมาตรฐาน ท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคได ๒) เพ่ือเฝาระวังความตานทานสารเคมีกําจัดแมลงของยุง

พาหะนําโรคในพ้ืนที่เส่ียงโรคไขเลือดออก ๓) เพื่อเฝาระวังยุงพาหะนําโรคไขมาลาเรีย เฝาระวังการติดเชื้อโรค

ไขมาลาเรียในโรงเรียนพ้ืนที่เสี่ยงสูง เพ่ือเฝาระวังการติดเชื้อในกลุมเส่ียงเฉพาะและแรงงานตางดาวเสี่ยง 

๔) เพื่อเฝาระวังทางกีฏวิทยา (ริ้นฝอยทราย) พาหะนําโรคลิชมาเนียในพื้นที่เสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
 ๑.  การพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 ๒.  การเฝาระวังความตานทานสารเคมีกําจัดแมลงของยุงพาหะนําโรค 

 ๓.  การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคมาลาเรีย

 ๔.  การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคลิชมาเนีย

สรุปผลการดําเนินงาน
 ผลผลิตที่ ๒ การสนับสนุน เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 กิจกรรมหลักที่ ๒.๑ พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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 ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิตที่ 2 (กิจกรรมหลักที่ 2.1) พบว่ำสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 94.75 

ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 1. กำรท ำงำนล่ำช้ำเนื่องจำกภำระงำนของเครือข่ำยทั้งในและนอกหน่วยงำน ท ำให้เวลำปฏิบัติงำนไม่
ตรงตำมก ำหนด 
 2. มีกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรทั้งแรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนไทย 
 3. เจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติกำรตำมแนวชำยแดนมีกำรปรับเปลี่ยนก ำลังกันเรื่อยๆ จึงไม่สำมำรถให้บริกำรได้
อย่ำงครอบคลุม 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ควรมีกำรพัฒนำทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์เพ่ือด ำเนินกำรทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูล และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำรพยำกรณ์โรคอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือกำร
เตือนภัยให้ทันเหตุกำรณ์ 

 ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตท่ี ๒ (กิจกรรมหลักท่ี ๒.๑) พบวาสามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ ๙๔.๗๕

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
 ๑.  การทํางานลาชาเนื่องจากภาระงานของเครือขายท้ังในและนอกหนวยงาน ทําใหเวลาปฏิบัติงานไม

ตรงตามกําหนด

 ๒.  มีการเคลื่อนยายประชากรทั้งแรงงานตางดาวและแรงงานไทย

 ๓.  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดนมีการปรับเปลี่ยนกําลังกันเรื่อย ๆ จึงไมสามารถใหบริการได

อยางครอบคลุม

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน
 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ

 ๑.  ควรมีการพัฒนาทีมตระหนักรูสถานการณเพ่ือดําเนินการทางดานวิชาการ ดานการบริหารจัดการ

ขอมูล และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหสถานการณและการพยากรณโรคอยางตอเนื่อง เพื่อการ

เตือนภัยใหทันเหตุการณ
 

 

 ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิตที่ 2 (กิจกรรมหลักที่ 2.1) พบว่ำสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 94.75 

ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 1. กำรท ำงำนล่ำช้ำเนื่องจำกภำระงำนของเครือข่ำยทั้งในและนอกหน่วยงำน ท ำให้เวลำปฏิบัติงำนไม่
ตรงตำมก ำหนด 
 2. มีกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรทั้งแรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนไทย 
 3. เจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติกำรตำมแนวชำยแดนมีกำรปรับเปลี่ยนก ำลังกันเรื่อยๆ จึงไม่สำมำรถให้บริกำรได้
อย่ำงครอบคลุม 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ควรมีกำรพัฒนำทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์เพ่ือด ำเนินกำรทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูล และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำรพยำกรณ์โรคอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือกำร
เตือนภัยให้ทันเหตุกำรณ์ 
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 ๒.  สือ่ความรูเกีย่วกบัโรคไขมาลาเรียทีท่นัสมยั เชน แผนพบั โปสเตอร สําหรบัแจกใหนกัเรียน กลุมเสี่ยง 

และหนวยงานเครือขาย

 ๓.  ควรมีมาตรการปองกันโรคติดตอนําโดยแมลง และกําหนดขอแนะนําสําหรับนักทองเที่ยว เชน 

ปายเตือน หรือเอกสารขอแนะนําการปฏิบัติตัว การปองกันตัวจากจากการถูกริ้นฝอยทรายกัด รวมไปถึงความรู

เรื่องโรคลิชมาเนีย

 ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ

 ๑.  ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรดานการจัดการขอมูลเพื่อจัดทําขาวกรองการเตือนภัยในทุกกลุมโรค เชน 

การสงไปอบรม การสงไปศึกษาดูงาน 

           ๒.  เสนอแนะใหทุกจังหวัดมีการจัดต้ังทีมตระหนักรูสถานการณในระดับจังหวัด อําเภอและตําบล และ

ใหมีการบริหารจัดการขอมูลในระดับพื้นที่

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
 ๑.  ผูบริหารใหความสําคัญ  

 ๒.  ความรวมมือของเครือขายเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค ทั้งในและนอกหนวยงาน

 ๓.  ผูรบัผิดชอบงานเฝาระวงั ปองกนัควบคมุโรค มทีกัษะในการวเิคราะหสถานการณ การจดัการขอมลู ๕ มติิ

 ๔.  มีการวางแผนการทํางานท่ีดี สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงาน และมีประสบการณการดําเนินงาน

โครงการจากปที่ผานมา

ภาพกิจกรรม

ภาพการอบรมเทคนิคและการจัดทํารายงานพยากรณโรคโดยใชขอมูลจาก ๕ มิติ

ภาพการเฝาระวังความตานทานสารเคมีกําจัดแมลงของยุงพาหะนําโรค
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ภาพกิจกรรม

ภาพการเฝาระวังยุงพาหะนําโรคไขมาลาเรีย

ภาพการเฝาระวังทางกีฏวิทยา (ริ้นฝอยทราย) พาหะนําโรคลิชมาเนียในพื้นที่เสี่ยง
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โครงการเสรมิสรางศกัยภาพ พฒันาความรวมมอืและสรางการมสีวนรวมของเครือขายในการเฝาระวงั 

ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควมคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) ดานการยกระดับองคการ
สูความเปนเลิศ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ โดยพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสู องค การแหงความเปนเลิศ (High 
Performance Organization) ไดกําหนดกลยุทธ ๔ ประเด็นคือ ๑) พัฒนาหนวยงานของรัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง 
๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ๓) เพิ่มผลิต
ภาพในการปฏิบัติราชการโดยการลดตนทุนและสงเสริมนวัตกรรม และ ๔) สรางความรับผิดชอบตอสังคม และ
อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน ซึ่งกรมควบคุมโรคไดรับการถายทอดนโยบายดังกลาว และมีการกําหนดยุทธศาสตร
ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้
เพ่ือใหกรมควบคุมโรคมีระบบบริหารจัดการองคกรผานเกณฑมาตรฐานสากล และมีบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะ
ตามที่กําหนด
 จากแนวคิดการพัฒนาระบบควบคุมโรคใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ไววางใจของสังคม ยกระดับ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และยกระดับคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนสูความเปนเลิศ ตั้งแตระบบการเฝาระวัง ระบบปองกันควบคุม ระบบวินิจฉัยและรักษาโรค โดยมี
เปาหมายที่สําคัญเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี พนจากภัยท่ีคุกคามสุขภาพ และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน สอดคลอง
กับพันธกิจ ๕ I (Information, Innovation, Intervention, International Standard and Immediate) จึง
ตองมีการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานสากล ประกอบกับ
นโยบายของกรมควบคุมโรคประกาศเปนกรมคุณธรรม จะตองโปรงใสและมีความคุ มคาในการดําเนินงาน 
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.  การพฒันาองคการสูความเปนเลศิ สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่๙ จังหวดันครราชสมีา 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.  การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพระดับพื้นที่เพ่ือขับเคลื่อนอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็งแบบยั่งยืนของกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 ๗.  การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มุ ง

ประสิทธิผลในพื้นที่ตนแบบ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

 ๘.  การประชุมเชิงปฏิบัติการรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดําเนินงาน
 ผลผลิตที่ ๒ การสนับสนุน เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ เสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมือและสรางการมีสวนรวมของเครือขายใน

การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 สรุปผลการดําเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม

 
 

 7. กำรสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมและรูปแบบกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพท่ีมุ่ง
ประสิทธิผลในพื้นที่ต้นแบบ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 
 8. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรรับกำรตรวจประเมินรำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2559 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิตที่ 2 กำรสนับสนุน เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
 กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสรำ้งศักยภำพ พัฒนำควำมร่วมมือและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยใน
กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
 สรุปผลการด าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม 

รายละเอียดผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมาย / ผลงาน 
หน่วยงำนมีคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมมำตรฐำนสำกล  1 / 1 หน่วยงำน 
ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐได้ตำมเกณฑ์ที่กรม
ควบคุมโรคก ำหนด  

5 / 5  
ขั้นตอน 

มีบุคลำกร สคร.9 ได้รับกำรพฒันำสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก ำหนด  245 / 973 รำย 
ร้อยละของบุคลำกรของหน่วยงำนมีสมรรถนะหลักตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนด 80 / 73.03 ร้อยละ  
หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติรำชกำร และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ีพ.ศ. 2559  1 / 1 หน่วยงำน 
มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของเครือข่ำย
ภำยใน สคร.9 นครรำชสีมำ 

8 / 8 รำยกำร 

รำยงำนสรุปกำรอบรมวิธีกำรใชง้ำนและกำรสอบเทียบบ ำรุงรักษำเครื่องมือ  1 / 1 ฉบับ 
ร้อยละของเคร่ืองมือหลักของห้องปฏิบัติกำรได้รบักำรสอบเทียบ 80 / 98 ร้อยละ 

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน  

ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ที่ได้รับ  ผลการใช้จ่าย 

โครงกำรพัฒนำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2559 

460,000 319,940 69.55 

โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2559 

499,046.50 430,416.50 86.25 

โครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนกังำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

516,350 512,540 99.26 

โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 

4,084323.50 4,081,833.62 99.94 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพห้องปฏบิัติกำรทำงกำรแพทย์ดำ้นกำร
ตรวจหำเชื้อวัณโรคดื้อยำ 

58,880 43,033 73.09 

โครงกำรสนบัสนนุและพัฒนำศกัยภำพนักจัดกำรสุขภำพระดับ
พื้นที่เพื่อขับเคลื่อนอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนของ
กรมควบคุมโรค ปี2559 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวัดนครรำชสีมำ (เงนิโอน) 
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 2 ( 2.2) พบว่ำ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 95.88 

ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 1. บุคลำกรมีควำมเข้ำใจเกณฑ์คุณภำพและกำรเขียนรำยงำนจ ำนวนค่อนข้ำงน้อย ข้อมูลบำงส่วนยัง
ไม่ครอบคลุมและไม่ทันสมัย เช่น คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร กำร
ประเมินผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร เป็นต้น 
 2. ยังไม่มีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือเทียบเคียง (Benchmark) ผลงำนเด่น (Good Practice) 
ผลงำนคุณภำพ นวัตกรรม (Innovation) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของหน่วยงำนกับองค์กรอื่น 
 3. งบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เพียงพอ ภำระงำนของกลุ่มเป้ำหมำยมีมำก ท ำให้กำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมีน้อย ระยะเวลำไม่สัมพันธ์กัน 
 4. เกณฑ์กำรวัดสมรรถนะบุคลำกรวัดผลยำก  
 5. กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรบำงส่วนยังไม่สอดคล้องกับแผนที่วำงแผนไว้  และยังไม่ด ำเนินกำร
ตำมข้ันตอนกำรพัฒนำต้องคอยกระตุ้นเตือน 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 
 1. ควรมีผู้เชี่ยวชำญให้ค ำปรึกษำแนะน ำอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรวำงแผนและก ำหนดประเด็นเรื่องที่จะน ำมำ
เขียนรำยงำนคุณภำพ 
 2. ควรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือเทียบเคียงสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันของหน่วยงำนกับ
องค์กรอื่น รวมทั้งกำรจัดรูปแบบองค์กรในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ เนื่องจำกจะมีผู้ที่จะเกษียณอีกมำก 
 3. กำรน ำเทคโนโลยี (IT) มำใช้ในกำรเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหน่วยงำน
อย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น Social media หรือกำรพูดคุยแลกเปลี่ยน 
 4. ควรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรเรียนรู้ สร้ำงวินัยกำรเรียนรู้ พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
 5. พัฒนำกระบวนกำรให้ชัดเจน เน้นกำรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน จัดท ำระบบ (Flow) ขั้นตอนกำร
พัฒนำสมรรถนะ และสื่อสำรที่ชัดเจน 
 6. กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรควรมีกำรนิเทศ ติดตำม ห้องปฏิบัติกำรชันสูตรของโรงพยำบำลในพ้ืนที่ 
ให้มีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น  
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 

 1. ผู้บริหำรของกรมควบคุมโรค และ สคร.9 นครรำชสีมำ มีแนวทำงที่ชัดเจนและสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพองค์กร และกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดตัวชี้วัดไปทุกกลุ่มงำน โดยจัดท ำเป็นข้อตกลง
กำรปฏิบัติรำชกำร (MOU) ของกลุ่มงำน และถ่ำยทอดไปยังบุคคล (PMS) สนับสนุนงบประมำณในกำร
ด ำเนินงำน และมีกำรก ำกับติดตำมในกำรประชุมผู้บริหำรทุกเดือน และจำกกำรรำยงำนในระบบ Estimates SM 

 ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตท่ี ๒ (กิจกรรมหลักที่ ๒.๒) พบวา สามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ ๙๕.๘๘

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
 ๑.  บุคลากรมีความเขาใจเกณฑคุณภาพและการเขียนรายงานจํานวนคอนขางนอย ขอมูลบางสวนยัง
ไมครอบคลุมและไมทันสมัย เชน คู มือการปฏิบัติงาน การประเมินความไมพึงพอใจของผู รับบริการ การ
ประเมินผลลัพธการดําเนินการ เปนตน
 ๒.  ยังไมมีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อเทียบเคียง (Benchmark) ผลงานเดน (Good Practice) 
ผลงานคุณภาพ นวัตกรรม (Innovation) และวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของหนวยงานกับองคกรอื่น
 ๓.  งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ ภาระงานของกลุมเปาหมายมีมาก ทําใหการมีสวนรวมใน
กิจกรรมมีนอย ระยะเวลาไมสัมพันธกัน
 ๔.  เกณฑการวัดสมรรถนะบุคลากรวัดผลยาก 
 ๕.  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรบางสวนยังไมสอดคลองกับแผนท่ีวางแผนไว และยังไมดําเนินการ
ตามขั้นตอนการพัฒนาตองคอยกระตุนเตือน

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน
 ๑.  ควรมผีูเชีย่วชาญใหคาํปรกึษาแนะนําอยางตอเนือ่ง ในการวางแผนและกาํหนดประเดน็เรือ่งทีจ่ะนาํมา
เขียนรายงานคุณภาพ
 ๒.  ควรรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพ่ือเทียบเคียงสภาพแวดลอมดานการแขงขันของหนวยงานกับ
องคกรอื่น รวมทั้งการจัดรูปแบบองคกรในอีก ๑๐ ปขางหนา เนื่องจากจะมีผูที่จะเกษียณอีกมาก
 ๓.  การนาํเทคโนโลย ี(IT) มาใชในการเกบ็ความรูอยางเปนระบบ แลกเปลีย่นเรยีนรูกนัในหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง ผานชองทางตาง ๆ เชน Social media หรือการพูดคุยแลกเปลี่ยน
 ๔.  ควรสรางวัฒนธรรมองคกรในการเรียนรู สรางวินัยการเรียนรู พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
 ๕.  พัฒนากระบวนการใหชัดเจน เนนการมีสวนรวมทุกขั้นตอน จัดทําระบบ (Flow) ขั้นตอนการ
พัฒนาสมรรถนะ และสื่อสารที่ชัดเจน
 ๖.  การพัฒนาหองปฏิบัติการควรมีการนิเทศ ติดตาม หองปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 
ใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
 ๑.  ผูบริหารของกรมควบคุมโรค และ สคร.๙ นครราชสีมา มีแนวทางที่ชัดเจนและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพองคกร และการจัดการความรู มีการส่ือสารและถายทอดตัวชี้วัดไปทุกกลุมงาน โดยจัดทําเปนขอตกลง
การปฏิบัติราชการ (MOU) ของกลุ มงาน และถายทอดไปยังบุคคล (PMS) สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน และมีการกํากับติดตามในการประชุมผูบริหารทุกเดือน และจากการรายงานในระบบ Estimates SM
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 ๒.  มีคณะทํางาน และทีมพัฒนาผลงานคุณภาพที่เสียสละ ทุมเท รวมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

องคกร และสนับสนุนขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของตาง ๆ เปนอยางดี รวมถึงมีเครือขายในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 ๓.  มีการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ระบบการบริหารแผนงานโครงการ (Estimates SM) 

พรอมกําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรมที่ชัดเจน

 ๔.  มรีะบบการกาํกับ ตดิตามแผนงาน โครงการทกุเดอืนอยางสมํา่เสมอ เปนไปตามเปาหมายทีก่าํหนดไว

 ๕.  เนนการทํางานเปนทีม และการมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกในกลุม 

 ๖.  ไดรับความรวมมือในการตรวจประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการ และสอบเทียบเครื่องมือจาก

เครือขายบริการในพื้นที่  ตลอดจนความรวมมือของบุคลากรที่ เล็งเห็นประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ

หองปฏิบัติการทางการแพทยดานการตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยา

ภาพกิจกรรม

ภาพการเตรียม และรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๕๙

(Thailand Public Service Awards : TPSA)

ภาพการจัดการความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ภาพกิจกรรม

ภาพการถายทอดยุทธศาสตร ตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการสูกลุมงานและลงสูระดับบุคคล

ภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal audit) 

ในการบํารุงรักษา ใชงานเครื่องมือและการสอบเทียบเครื่องมือของหองปฏิบัติการ  
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 ชวงหลายปที่ผานมาปญหาทางดานสาธารณสุขมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งโรคติดเชื้ออุบัติใหม และภัย
สุขภาพที่เกิดจากโรคไมติดตอ อุบัติเหตุ อุบัติภัย สาธารณภัยตาง ๆ ที่เกิดผลกระทบ ตอภาวะสุขภาพของ
ประชาชน ซึง่หลายเหตกุารณทีเ่กิดขึน้นบัไดวาเปนภาวะฉุกเฉนิทางดานสาธารณสุข (Public Health emergency) 
นับวันจะมีมากข้ึน ท้ังในดานความถ่ี ขนาด และความรุนแรง รวมถึงขีดความสามารถในการแพรกระจายปญหา
ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ดังนั้นทุกพื้นท่ีจึงจําเปนตองมีทีมสําหรับรับผิดชอบในการเฝาระวังและภัยสุขภาพ และ
สามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นความสําคัญ และความ
จําเปนนี้ จึงมีนโยบายใหหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับมีทีมท่ีมีหนาที่เฝาระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และภัย
สุขภาพของหนวยงาน ทั้งในระดับสวนกลาง เขต จังหวัด และอําเภอ โดยใชชื่อทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว 
(Surveillance Rapid Response Team : SRRT) พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทีมใหมีมาตรฐานเทา
เทียมกัน โดยการจัดใหมีการอบรม เจาหนาที่ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) ในทุกระดับ โดยสํานัก
ระบาดวิทยา จัดการอบรมใหกับทีมสวนกลาง ทีมระดับเขต และทีมระดับจังหวัด สวนทีมระดับอําเภอ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดอบรมเพื่อพัฒนาทีม SRRT ระดับอําเภอในพ้ืนที่
รับผิดชอบจํานวน ๘๘ ทีม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงทีมดังกลาว ไดมีการดําเนินงานในพื้นที่มาเปน
ระยะเวลาหนึ่ง ดําเนินงานควรมีมาตรฐาน เทาเทียมกันในแตละทีม และไดทําการประเมินมาตรฐานทีม SRRT 
มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อจะไดมีขอมูลสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ
ของทีม SRRT ใหมาตรฐาน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดปรับรูปแบบการประเมินโดยใหทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ระดับอําเภอทุกทีมทําการประเมินตัวเองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดกอน แลวจึงใหกลุ มระบาดวิทยา 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ประเมินเพ่ือรับรองผลการประเมินตัวเอง และ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปจจุบัน ไดมีการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ระดับตําบลขึ้น เพื่อใหมี
การดําเนินงานเฝาระวังเหตุการณเพื่อตรวจจับการระบาดใหไดเร็วที่สุด โดยไดมีการพัฒนาดานความรู และ
แนวทางการดําเนินงาน  
 โดยมีวัตถุประสงคโครงการ ๑) เพ่ือพัฒนาทีม SRRT ระดับอําเภอและตําบลใหสามารถปฏิบัติการเฝา
ระวังและสอบสวนควบคุมโรคไดมาตรฐาน ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ ๒๐๐๕ และ ๒) เพื่อใหหนวยงานระดับ
เขต และระดับจังหวัด มีศูนยฯ และระบบบริหารจัดการเตรียมความพรอม และการดําเนินการ ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณฉุกเฉิน อย างรวดเร็ว ตามความตองการของพื้นที่  และได 
มาตรฐานสากล

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
 ๑.  การเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมือและการสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการเฝา
ระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๒.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๓.  การเตรียมพรอมสนับสนุนยา/เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุวิทยาศาสตร สําหรับการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เครือขายบริการที่ ๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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สรุปผลการดําเนินงาน
 ผลผลิตที่ ๒ การสนับสนุน เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 กิจกรรมหลักที่ ๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

 สรุปผลการดําเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิตที่ 2 กำรสนับสนุน เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
 กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและเตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข 
 สรุปผลการด าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม 

 ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิตที่ 2 (กิจกรรมหลักที่ 2.4) พบว่ำ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 96.40 

ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 1. เครือข่ำยทั้งในและนอกหน่วยงำนมีภำรกิจมำก ท ำให้เวลำปฏิบัติงำนไม่ตรงตำมแผนที่วำงไว้ส่งผลให้
กำรด ำเนินล่ำช้ำ 
 2. กำรด ำเนินกำรจัดซื้อพบควำมล่ำช้ำในขั้นตอนของกำรจัดซื้อซึ่งอำจส่งผลให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ และ 
ผลกำรใช้งบประมำณเพ่ือกำรจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ทันก ำหนด 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน  
 ควรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำศักยภำพทีม SRRT อย่ำงต่อเนื่อง 
  

 ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๒ (กิจกรรมหลักที่ ๒.๔) พบวา สามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ ๙๖.๔๐

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
 ๑.  เครอืขายทัง้ในและนอกหนวยงานมภีารกจิมาก ทาํใหเวลาปฏบิตังิานไมตรงตามแผนทีว่างไวสงผลให

การดําเนินลาชา

 ๒.  การดาํเนินการจดัซือ้พบความลาชาในขัน้ตอนของการจดัซือ้ซึง่อาจสงผลใหการดาํเนนิการจดัซือ้ และ 

ผลการใชงบประมาณเพื่อการจัดซื้อเวชภัณฑไมทันกําหนด

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน 

 ควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT อยางตอเนื่อง
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ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
 ๑.  ผูบริหารของหนวยงานระดับจังหวัดและอําเภอใหความสําคัญในการพัฒนาทีม และความรวมมือ

ของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 

 ๒.  มีการวางแผนการดําเนินงานที่ดีตั้งแตตนปงบประมาณ ผู บริหารใหการสนับสนุน และมีการ

ดําเนินการรวมกันกับคณะกรรมการวัคซีนระดับเขต และไดรับความรวมมือการสนับสนุนจากกลุมงานภายใน 

และหนวยงานเครือขายภายนอกเปนอยางดี

ภาพกิจกรรม

ภาพการประเมินมาตรฐาน SRRT เขตสุขภาพที่ ๙

ภาพการประชุมพิจารณาผลงานการสอบสวนโรคดีเดน เขตสุขภาพที่ ๙

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารยา เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุวิทยาศาสตร
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โครงการบูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 ปจจุบันสถานการณปญหาสุขภาพเปล่ียนแปลงไป โรคติดตอท่ีเคยเปนปญหาในอดีตก็ยังตองมีการเฝา
ระวังและพัฒนากลวิธีการดําเนินงานใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ดานที่เกิดขึ้น โรคไมติดตอเรื้อรัง
เริ่มเปนภาระท่ีหนักมากข้ึนอยางตอเนื่อง ในขณะที่โรคติดตออุบัติใหม อุบัติซํ้า ก็นับวาเปนปญหาที่ภาคี
เครือขายทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคลากรสาธารณสุขจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูท่ีเทาทัน มีทักษะ
ที่ถูกต อง และมีการพัฒนากลไกความรวมมือ กลไกการบริหารจัดการใหมีความพรอมรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา และภาคีเครือขายทุกระดับ ไดตระหนักถึง
ภาวะคุกคามจากโรคและภัยสุขภาพตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงนําแนวคิดการ
ดําเนินงานแบบบูรณาการ ตามนโยบาย “อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนา “ระบบสุขภาพอําเภอ” มาเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาภาคีเครือขายในพื้นที่ โดยเนนการปรับกรอบ
แนวคิดตามคุณลักษณะท้ัง ๕ ดาน ของอําเภอเขมแข็ง ใหสอดคลองกับบริบทในพื้นที่ อันไดแก ตนทุนดานภาคี
เครือขาย สถานการณปญหาและความตระหนักรวม รวมถึงทรัพยากรท่ีมีอยู จากนั้นติดสนับสนุนภาคีเครือขาย
ใหสามารถนําแนวคิดไปสู การปฏิบัติ สามารถคิด วิเคราะหใหเห็นตนทุนที่สามารถนํามาตอยอด และเห็น
ชองวางที่ตองไดรับการพัฒนาไดดวยทีมในพื้นที่เอง สงผลใหเกิดระบบและเกิดเครือขายความรวมมือในการเฝา
ระวังปองกันโรคและภัยสุขภาพ ที่เขมแข็งภายใตการการดําเนินงานแบบมีสวนรวมอยางแทจริงตั้งแตรวมคิด 
รวมทํา รวมวางแผน รวมใชทรัพยากรในพื้นที่ โดยเปาหมายเดียวกัน คือ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพเครือขายบุคลากรสาธารณสุขจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
ตอการเปนแกนนําดานสาธารณสุขท่ีจะขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 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.  การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการตรวจประเมินสภาพแวดลอมหอง AIIR (Airborne 
Infection Isolation Room)
 ๕.  การเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรกร
 ๖.  การพัฒนาประสิทธิภาพการปองกันแกไขปญหาโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

สวนที่ ๔

Book_���.indd   81 29/5/2560   15:56:16



82 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

 ๗.  การขับเคลื่อนเครือขายและสรางความรวมมือในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอทางอาหาร
และนํ้าในโรงเรียน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๘.  ศนูยเด็กเลก็คณุภาพปลอดโรคและโรงเรียนอนบุาลปลอดโรค สํานกังานปองกนัควบคมุโรคท่ี ๙ จงัหวดั
นครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๙.  พฒันาเครือขายในพ้ืนทีเ่ขตบรกิารสาธารณสุขท่ี ๙ ใหเปนพืน้ท่ีปลอดโรคพษิสุนขับาภายใน ป พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๑๐.  การพัฒนาศักยภาพเครือขายแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรกําจัดโรคหนอนพยาธิที่เปน
ปญหาของพื้นที่
 ๑๑.  การพัฒนาภาคีเครือขายดานการจัดการเชิงระบบในการแกไขปญหาสุขภาพประชาชน ผานกลไก
อาํเภอควบคมุโรคเขมแข็งภายใตระบบสขุภาพอาํเภอ (DHS/DC) ในพ้ืนทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๑๒.  การพัฒนาศักยภาพระบบเฝาระวังปองกันควบคุมวัณโรคในเขตสุขภาพท่ี ๙ สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๑๓.  การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคเรื้อนพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๑๔.  การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในพื้นที่ของสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
 ๑๕.  การพัฒนาความรวมมือของเครือขายในการติดตามประเมินการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุจราจร 
ระดับเขตสุขภาพที่ ๙ (RTI team)
 ๑๖.  การสนับสนุนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคและแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
นํ้าดี สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๑๗.  การพัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เขตเมือง 
กรณีศึกษาโรคเบาหวาน ความดันในพื้นท่ีเขตเมืองนครราชสีมา ผานกลไกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งภายใต
ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC) เขตสุขภาพที่ ๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดําเนินงาน
 ผลผลิตที่ ๒ การสนับสนุน เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 กิจกรรมหลักที่ ๒.๕ บูรณาการพัฒนาดานสุขภาพ

 สรุปผลการดําเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม

 
 

 7. กำรขับเคล่ือนเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทำงอำหำร
และน้ ำในโรงเรียน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 8. ศูนย์เด็กเล็กคุณภำพปลอดโรคและโรงเรียนอนุบำลปลอดโรค ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 9. พัฒนำเครือข่ำยในพ้ืนที่เขตบริกำรสำธำรณสุขที่ 9 ให้เป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำภำยใน ปี พ.ศ. 2563 
 10. กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยแบบบูรณำกำรเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ก ำจัดโรคหนอนพยำธิที่เป็น
ปัญหำของพ้ืนที ่
 11. กำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรเชิงระบบในกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพประชำชน ผ่ำนกลไก
อ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภำยใต้ระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS/DC) ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 12. กำรพัฒนำศักยภำพระบบเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมวัณโรคในเขตสุขภำพที่ 9 ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 13. กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อนพื้นที่เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 14. กำรพัฒนำและบังคับใช้กฎหมำยควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบในพ้ืนที่ของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 
 15. กำรพัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยในกำรติดตำมประเมินกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุจรำจร 
ระดับเขตสุขภำพที่ 9 (RTI team) 
 16. กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ ำดี ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 17. กำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำสุขภำพประชำชนในพ้ืนที่เขตเมือง 
กรณีศึกษำโรคเบำหวำน ควำมดันในพ้ืนที่เขตเมืองนครรำชสีมำ ผ่ำนกลไกอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภำยใต้
ระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS/DC) เขตสุขภำพท่ี 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิตที่ 2 กำรสนับสนุน เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
 กิจกรรมหลักที่ 2.5 บูรณำกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ 
 สรุปผลการด าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม 

รายละเอียดผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมาย / ผลงาน 
มีจ ำนวนเครือข่ำยเป้ำหมำยทีไ่ดร้ับกำรสนบัสนนุ ติดตำมและประเมินงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค  

4 / 4  
หน่วยงำน 

มีหน่วยงำนได้รับกำรถ่ำยทอด ติดตำมสนับสนนุ อ ำเภอเสี่ยงด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร
จัดกำรพำหะน ำโรคแบบผสมผสำน (IVM)  

22 / 22  
หน่วยงำน 

มีหน่วยบริกำรสุขภำพได้รับกำรประเมินตำมแนวทำง/มำตรฐำนงำนอำชีวอนำมัย จำกผู้
ประเมินภำยนอก  

6 / 11  
หน่วยงำน 

ร้อยละของหน่วยบริกำรสุขภำพที่ได้รับกำรประเมินตำมแนวทำง/มำตรฐำนอำชีวอนำมัย 80 / 100 ร้อยละ 
มีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมีทักษะในกำรตรวจสภำพแวดล้อมห้อง AIIR ด้วยเครื่องมือด้ำน 
อำชีวสุขศำสตร์ 

144 / 236 คน 

หน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิมีกำรจัดบริกำรคลินิกสุขภำพเกษตรกร  286 / 442 หน่วยงำน 
รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนมำตรกำรส ำคัญด้ำนโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพนัธ์ระดับอ ำเภอ  

1 / 1 ฉบับ 
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ภาพกิจกรรม 

  

ภำพกำรด ำเนนิงำนสรำ้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

  
ภำพกำรถ่ำยทอด ติดตำมสนับสนุนด ำเนนิงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรพำหะน ำโรคแบบผสมผสำน (IVM) 

ภาพกิจกรรม

ภาพการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

ภาพการถายทอด ติดตามสนับสนุนดําเนินงานตามกระบวนการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)

สวนที่ ๔

Book_���.indd   87 29/5/2560   15:56:33



88 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

ภาพการพัฒนาการดําเนินงานตามแนวทางการใหบริการอาชีวอนามัยสําหรับสถานบริการสุขภาพ

ภาพการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขในการตรวจประเมินสภาพแวดลอม

หอง AIIR (Airborne Infection Isolation Room)

ภาพการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุมเกษตรกร

ภาพการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
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ภาพการพัฒนาเครือขายในพื้นที่ใหเปนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา

ภาพการพัฒนาศักยภาพเครือขายแบบบูรณาการ

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรกําจัดโรคหนอนพยาธิที่เปนปญหาของพื้นที่

ภาพการพัฒนาภาคีเครือขายดานการจัดการเชิงระบบในการแกไขปญหาสุขภาพประชาชน

ผานกลไกอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งภายใตระบบสุขภาพอําเภอ (DHS/DC)

ภาพการพัฒนาศักยภาพระบบเฝาระวังปองกันควบคุมวัณโรคในเขตสุขภาพที่ ๙
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

 จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) ในการพัฒนาและยกระดับขีด

ความสามารถของหนวยงานเพื่อรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital Economy) และแผนยุทธศาสตรสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขมีการกําหนด

บทบาทกรมควบคุมโรคท่ีชัดเจน 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

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหนวยงานมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ดําเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙) งบประมาณที่ใช ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีกิจกรรม

การดําเนินงาน ๓ กิจกรรม ผลการดําเนินโครงการพบวา สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  ๙ จังหวัด

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 ซ่ึงควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องในปตอไป เนื่องจาก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง และ

สนับสนุนการดําเนินงานดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 

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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ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิตที่ 2 (กิจกรรมหลักที่ 2.6) ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ พบว่ำ สำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำนและ
รำยละเอียดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร ฯ ตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรด ำเนินกำร และเพ่ือให้
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำ
ข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 1. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (Emergency 
Operation Center : EOC) ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล จึงต้องมีกำรวำงแผนกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว 
 2. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Infrastructure) ต้องใช้งบประมำณ
ค่อนข้ำงสูง จึงต้องมีกำรวำงแผนงบลงทุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในระยะยำว 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 
 1. คณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรเตรียมพร้อมและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข (EOC) และคณะท ำงำนพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำร สคร.9 นครรำชสีมำ ควรมีกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูล EOC น ำข้อมูลเข้ำ ติดตำม และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกระบบฐำนข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง  
 2. ควรจัดท ำโครงกำรและแผนงบลงทุน เพ่ือวำงแผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในระยะยำว 
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 

 1. ผู้บริหำรของกรมควบคุมโรค และ สคร.9 นครรำชสีมำ มีนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ชัดเจน ขับเคลื่อนด้วยผู้บริหำรกรมควบคุมโรค และ สคร .9 

 ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๒ (กิจกรรมหลักที่ ๒.๖) ผลการใชจาย
งบประมาณ พบวา สามารถใชจายงบประมาณไดตามแผนท่ีกําหนดไว โดยมีการปรับแผนการดําเนินงานและ
รายละเอียดงบประมาณคาใชจายในโครงการ ฯ ตามความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการ และเพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสําเร็จของการนํา
ขอมูลจากระบบฐานขอมูลไปใชประโยชน

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
 ๑.  การพัฒนาระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency 
Operation Center : EOC) ยังอยูในระยะเริ่มตนของการพัฒนาระบบฐานขอมูล จึงตองมีการวางแผนการ
พัฒนาอยางตอเนื่องในระยะยาว
 ๒.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) ตองใชงบประมาณ
คอนขางสูง จึงตองมีการวางแผนงบลงทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะยาว

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน
 ๑.  คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทยและ
สาธารณสุข (EOC) และคณะทํางานพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร สคร.๙ นครราชสีมา ควรมีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล EOC นําขอมูลเขา ติดตาม และสงเสริมการใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลอยางตอเนื่อง 
 ๒.  ควรจัดทําโครงการและแผนงบลงทุน เพื่อวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในระยะยาว

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
 ๑.  ผูบริหารของกรมควบคุมโรค และ สคร.๙ นครราชสีมา มีนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน ขับเคลื่อนดวยผูบริหารกรมควบคุมโรค และ สคร.
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ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 

 1. ผู้บริหำรของกรมควบคุมโรค และ สคร.9 นครรำชสีมำ มีนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
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92 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

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

ภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล สคร.๙ นครราชสีมา

ภาพการพัฒนาระบบฐานขอมูล EOC และการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙

ภาพการนําเสนอผลงานทางวิชาการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการพัฒนาบุคลากรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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โครงการถายทอดความรูในการดแูลสุขภาพ เฝาระวงั ปองกนัควบคมุโรค ภยัสุภาพและการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมที่มีคุณภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทํา โครงการถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพของ สคร.๙ นครราชสีมา ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายรับทราบ มีความรูเรื่องโรคและภัย

สุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด โดยเนนการรับรู  และความเขาใจที่ถูกตอง

ประชาชนใหเกิดความตระหนัก และสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมในการปองกัน

ควบคุมโรค ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานการส่ือสารในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยมีแผนการ

สื่อสาร เตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารและการตอบคําถามการใหขอมูลกับสาธารณะ มีการรวบรวม

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกิดภาวะฉุกเฉินและเผยแพรประชาสัมพันธเตือนภัยคุกคามและตอบโตภาวะฉุกเฉิน

ไดถูกตอง ครบถวนและทันเวลา 

 กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ดําเนินการ ๑) เฝาระวังและตอบโตขอมูลขาวสาร

เรื่องโรคและภัยสุขภาพและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โดยไดมีการรวบรวม ทบทวนและวิเคราะหขอมูล

ขาวสารจากสื่อตาง ๆ เตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารและการตอบคําถาม การใหขอมูลกับสาธารณะ 

สรุปวิเคราะหขาวประจําวัน เผยแพรใหแกเครือขายประชาสัมพันธ จัดทําบทสัมภาษณผูบริหาร รวมทั้งแนวทาง

การปฏิบตัตินทีถ่กูตองเพือ่เปนขอมลูแกผูบริหารและจัดทาํส่ือ Infographic เผยแพรผานทาง Social Media ตาง ๆ  

๒) สื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรค ภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่พึงประสงคที่สําคัญของ กรมควบคุมโรค โดยการจัดทํา

ขาวแจกประชาสัมพันธทุกเดือน ใหแกสถานีวิทยุชุมชน องคการบริหารสวนตําบล ประชาสัมพันธจังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงเรียนประถมศึกษา จัดทําสปอตวิทยุ เชาเวลาเผยแพรและประชาสัมพันธผาน

สื่อวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ชื่อรายการวา “กาวทันโรคกับ สคร.๙ ออกอากาศทุก

วันศุกร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ระบบความถี่ FM ๑๐๕.๒๕ เมกกะเฮิตซ รวมถึงสื่อหนังสือพิมพ และการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ไดแก การจัดทํา Infographic การจัดทําสารคดีหนากากปองกันโรคและการ

ดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙, ๓) พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑ 

โดยการรณรงคการสวมหนากากปองกันโรคบนรถโดยสารปรับอากาศสายจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดประชุม

ชี้แจงโครงการใหกับผูประกอบการทราบ ผลิตสื่อ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน พบวา กลุมเปาหมายมี

ความรูเรื่องโรคระบบทางเดินหายใจ เฉลี่ยภาพรวม รอยละ ๙๒.๘๐ (เปาหมายรอยละ ๘๖) มีความพึงพอใจใน

การสื่อสารความเสี่ยงเฉลี่ย รอยละ ๙๐.๘๐ (เปาหมายรอยละ ๘๘) มีพฤติกรรมการปองกันโรคทางเดิน

หายใจโดยการสวมหนากากปองกันโรค รอยละ ๙๖ ซ่ึงถือวาอยู ในระดับดีมาก และผานเกณฑที่กําหนด 

(เปาหมายรอยละ ๗๘) คืนขอมูลใหแกผูประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของ และมอบประกาศเกียรติคุณใหกับ

ผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯ ๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือขายสื่อสารสาธารณะ ในพื้นที่

เขตสุขภาพที่ ๙ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ ๕) ดําเนินการสํารวจการรับทราบ

ขอมูลขาวสาร ความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและภาพลักษณองคกรในสายตาประชาชน พบวา 

ภาพรวมพึงพอใจตอภาพลักษณของกรมควบคุมโรคในสายตาประชาชนทั่วไป/ เครือขายประชาสัมพันธ/ 

บุคลากรภายในกรมควบคุมโรค และเครือขายที่ทํางานรวมกัน รอยละ ๙๔.๖๐ ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

(เปาหมายรอยละ ๗๕)
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มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
 การถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่มีคุณภาพของ สคร.๙ นครราชสีมา

สรุปผลการดําเนินงาน
 ผลผลิตที่ ๓ การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ

 กิจกรรมหลักที่ ๓.๒ ถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ

 สรุปผลการดําเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม

 
 

มาตรการ/กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภำพ และกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีคุณภำพของ สคร.9 นครรำชสีมำ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิตที่ 3 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหำส ำคัญ 
 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภำพและ
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภำพ 
 สรุปผลการด าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม 

 ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิตที่ 3 (กิจกรรมหลักที่ 3.2) พบว่ำ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 97.72 

ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 กลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ ได้ด ำเนินกำรตอบโต้ข้อมูลข่ำวสำร เฝ้ำระวัง และ
สื่อสำรควำมเสี่ยงผ่ำนทุกช่องทำง แต่ผลประเมินยังพบว่ำ พฤติกรรมกำรป้องกันตนเองของประชำชนจำกโรค
และภัยสุขภำพ ใน 1 ปีที่ผ่ำนมำอยู่ในระดับดี ร้อยละ 57.70 เท่ำนั้น ซึ่งต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด (เป้ำหมำย 
ร้อยละ 80) เนื่องมำจำกประชำชนคิดว่ำกำรป้องกันควบคุมโรคเป็นบทบำทหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
เท่ำนั้น ประกอบกับในสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประชำชนเป็นห่วงเรื่องกำรด ำรงชีวิตมำกกว่ำ และไม่มีเวลำ
ดูแลสุขภำพตนเองเท่ำท่ีควร 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 
 ในปีต่อไปควรเพ่ิมควำมถี่และเพ่ิมช่องทำงในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภำพให้
ครอบคลุม และเพ่ิมช่องทำงให้มำกยิ่งขึ้น โดยเน้นกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อ Social Media และ 

 ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๓ (กิจกรรมหลักที่ ๓.๒) พบวา สามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ ๙๗.๗๒

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
 กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ไดดําเนินการตอบโตขอมูลขาวสาร เฝาระวัง และ

สื่อสารความเสี่ยงผานทุกชองทาง แตผลประเมินยังพบวา พฤติกรรมการปองกันตนเองของประชาชนจากโรค

และภัยสุขภาพ ใน ๑ ปที่ผานมาอยูในระดับดี รอยละ ๕๗.๗๐ เทานั้น ซ่ึงต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด (เปาหมาย 

รอยละ ๘๐) เนื่องมาจากประชาชนคิดวาการปองกันควบคุมโรคเปนบทบาทหนาที่ของเจาหนาท่ีสาธารณสุข

เทานั้น ประกอบกับในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันประชาชนเปนหวงเรื่องการดํารงชีวิตมากกวา และไมมีเวลา

ดูแลสุขภาพตนเองเทาที่ควร

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน
 ในปตอไปควรเพิ่มความถี่และเพิ่มชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธเรื่องโรคและภัยสุขภาพให

ครอบคลุม และเพิ่มชองทางใหมากยิ่งข้ึน โดยเนนการเขาถึงขอมูลขาวสารผานสื่อ Social Media และ 

สว
นท

ี่ ๔

Book_���.indd   94 29/5/2560   15:56:53



95รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016

Internet เนื่องจากมีความรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ นอกจากน้ันกลุมเปาหมายบางสวนที่ไมเขาถึงขอมูลทาง 

Social Media ก็ควรมีการดําเนินงานเผยแพรขอมูลผานทางชองทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมตอไป

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
 ๑.  เครือขายสื่อสารสาธารณะในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร ใหความรวมมือในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

 ๒.  มีการบูรณาการในการขับเคลื่อนงานรวมกันทั้งเครือขายที่เปนหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 ๓.  มีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องโรค และภัยสุขภาพหลายชองทาง 

ภาพกิจกรรม
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โครงการพัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจังหวัดชายแดน 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 ปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตการณจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งโรคและภัย
สุขภาพที่หลากหลาย สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ความมั่นคงของชาติ สังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนอยางมาก ทั้งโรคติดตอ หรือโรคอุบัติใหม ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ เห็นชอบใหประกาศใชกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health 
Regulations ๒๐๐๕ : IHR ๒๐๐๕) ในประเทศไทยตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เปนตนมา ซึ่งกฎอนามัย
ระหวางประเทศนี้เปนขอตกลงระหวางประเทศสมาชิกขององคการอนามัยโลกที่จะตองพัฒนา สรางความ
เขมแข็ง และรักษาระดับความสามารถในการตรวจจับ ประเมินสถานการณ และรายงานการเกิดเหตุหรือภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergencies of international Concern : PHEIC) 
โดยมีเงื่อนไขวาทุกประเทศจะตองพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ ใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎอนามัยฯ 
ภายใน ๕ ปนับแตกฎอนามัยฯ ฉบับนี้ไดประกาศใช ซึ่งก็คือถึง ป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหสามารถขอขยายเวลาได
อีก ๒ ป ซึ่งประเทศไทยและทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดทําเรื่องขอขยายเวลาไปยัง
องคการอนามัยโลกจนถึง ป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในระหวางนี้ตองมีการพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ โดยเฉพาะดาน
การเฝาระวัง สอบสวนและควบคุมโรคทั้งในประเทศและที่ชองทางเขาออกระหวางประเทศใหไดตามมาตรฐาน
ที่กําหนดในกฎอนามัยฯ ทั้งนี้การพัฒนาสมรรถนะดังกลาวยังสอดคลองกับการเตรียมรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะทําใหมีการเคลื่อนยายประชากรและสินคาระหวางประเทศจํานวนมาก เปนผลให
มีแนวโนมที่จะเกิดการระบาดตาง ๆ ไดมากและกวางขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด
นครราชสีมา จึงไดจัดทํา โครงการการพัฒนาทีม SRRT ระดับอําเภอและตําบล ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา 
ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหวางประเทศ ๒๐๐๕ โดยมีวัตถุประสงคโครงการเพ่ือใหทีม SRRT ระดับอําเภอ
และตําบล ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา สามารถปฏิบัติการเฝาระวังและสอบสวนควบคุมโรคไดมาตรฐาน 
ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ ๒๐๐๕

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
 ๑.  การพัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจังหวัดชายแดน สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๒.  การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา 
เขตสุขภาพที่ ๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดําเนินงาน
 ผลผลิตที่ ๕ โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ โรคอุบัติใหมและภัยสุขภาพของชองทาง
เขาออกระหวางประเทศและในจังหวัดชายแดน
 กิจกรรมหลักที่ ๕.๑ พัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจังหวัดชายแดน

 สรุปผลการดําเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม

 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตกำรณ์จำกภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ซึ่งมีทั้งโรคและภัย
สุขภำพที่หลำกหลำย ส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน ควำมมั่นคงของชำติ สังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่ำงมำก ทั้งโรคติดต่อ หรือโรคอุบัติใหม่ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 
มิถุนำยน 2550 เห็นชอบให้ประกำศใช้กฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ พ .ศ. 2548 (International Health 
Regulations 2005 : IHR 2005) ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน 2550 เป็นต้นมำ ซึ่งกฎอนำมัย
ระหว่ำงประเทศนี้เป็นข้อตกลงระหว่ำงประเทศสมำชิกขององค์กำรอนำมัยโลกที่จะต้องพัฒนำ สร้ำงควำม
เข้มแข็ง และรักษำระดับควำมสำมำรถในกำรตรวจจับ ประเมินสถำนกำรณ์ และรำยงำนกำรเกิดเหตุหรือภำวะ
ฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ (Public Health Emergencies of international Concern : PHEIC) 
โดยมีเงื่อนไขว่ำทุกประเทศจะต้องพัฒนำศักยภำพในด้ำนต่ำงๆให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในกฎอนำมัยฯ
ภำยใน 5 ปีนับแต่กฎอนำมัยฯฉบับนี้ได้ประกำศใช้ ซึ่งก็คือถึง ปี พ.ศ. 2555 โดยให้สำมำรถขอขยำยเวลำได้
อีก 2 ปี ซ่ึงประเทศไทยและทุกประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ท ำเรื่องขอขยำยเวลำไปยัง
องค์กำรอนำมัยโลกจนถึง ปี พ.ศ. 2557 โดยในระหว่ำงนี้ต้องมีกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนต่ำงๆโดยเฉพำะด้ำน
กำรเฝ้ำระวัง สอบสวนและควบคุมโรคทั้งในประเทศและที่ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศให้ได้ตำมมำตรฐำน
ที่ก ำหนดในกฎอนำมัย ฯ ทั้งนี้กำรพัฒนำสมรรถนะดังกล่ำวยังสอดคล้องกับกำรเตรียมรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะท ำให้มีกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรและสินค้ำระหว่ำงประเทศจ ำนวนมำก เป็นผลให้
มีแนวโน้มที่จะเกิดกำรระบำดต่ำงๆได้มำกและกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ดังนั้น ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครรำชสีมำ จึงได้จัดท ำ โครงกำรกำรพัฒนำทีม SRRT ระดับอ ำเภอและต ำบล ตำมแนวชำยแดนไทย - กัมพูชำ 
ตำมมำตรฐำนกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ 2005 โดยมีวัตถุประสงค์โครงกำรเพ่ือให้ทีม SRRT ระดับอ ำเภอ
และต ำบล ตำมแนวชำยแดนไทย - กัมพูชำ สำมำรถปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังและสอบสวนควบคุมโรคได้มำตรฐำน 
ตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ 2005 
มาตรการ/กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
 1. กำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดน ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 2. กำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรค จังหวัดชำยแดนไทย- กัมพูชำ 
เขตสุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิตที่ 5 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภำพของช่อง
ทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและในจังหวัดชำยแดน 
 กิจกรรมหลักท่ี 5.1 พัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศและจังหวัดชำยแดน 
 สรุปผลการด าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม 

รายละเอียดผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมาย / ผลงาน 
จังหวัดชำยแดนได้รบักำรพัฒนำทีมเฝ้ำระวงัสอบสวนเคลื่อนที่เร็วและระบบเฝ้ำระวงัทำง
ระบำดวทิยำ 

2 / 2 จังหวัด 
(จ.บุรีรัมย์,จ.สุรินทร์) 

มีรำยงำนผลกำรประเมินมำตรฐำน IHR 2005 ทีมเฝ้ำระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
อ ำเภอและจังหวัดชำยแดน 

1 / 1 ฉบับ 
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97รายงานประจําป ๒๕๕๙
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 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน  

 ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิตที่ 5 (กิจกรรมหลักที่ 5.1) พบว่ำ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 97.37 
ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 บำงครั้งกำรท ำงำนล่ำช้ำเนื่องจำกเครือข่ำยทั้งในและนอกหน่วยงำนมีภำรกิจมำก ท ำให้เวลำ
ปฏิบัติงำนไม่ตรงตำมก ำหนด 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 
 จังหวัดชำยแดนควรมีกำรประเมินตนเองด้ำนด ำเนินงำนตำม 12 เป้ำหมำย IHR ทุกปี เพ่ือหำจุดอ่อน 
และน ำไปวำงแผนพัฒนำงำนจังหวัดชำยแดน 
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 
 1. ควำมร่วมมือของเครือข่ำยจังหวัดชำยแดน   
 2. ผู้บริหำรของหน่วยงำนระดับจังหวัดและอ ำเภอให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำทีม 
ภาพกิจกรรม 

  

  

 ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๕ (กิจกรรมหลักที่ ๕.๑) พบวา สามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ ๙๗.๓๗

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
 บางครั้งการทํางานลาชาเนื่องจากเครือขายทั้งในและนอกหนวยงานมีภารกิจมาก ทําใหเวลา

ปฏิบัติงานไมตรงตามกําหนด

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน
 จังหวัดชายแดนควรมีการประเมินตนเองดานดําเนินงานตาม ๑๒ เปาหมาย IHR ทุกป เพ่ือหาจุดออน 

และนําไปวางแผนพัฒนางานจังหวัดชายแดน

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
 ๑.  ความรวมมือของเครือขายจังหวัดชายแดน  

 ๒.  ผูบริหารของหนวยงานระดับจังหวัดและอําเภอใหความสําคัญในการพัฒนาทีม

ภาพกิจกรรม

สวนที่ ๔
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98 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

โครงการพฒันาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจงัหวดัชายแดนเพือ่รองรบัเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมของภูมิภาค มีการเคลื่อนยายประชากร เคลื่อนยายสัตว พืช  
อาหาร เปนผลใหคนไทยมีความเสี่ยงตอภัยสุขภาพเพิ่มขึ้น และจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคติดตอมากขึ้น  
โดยเฉพาะการแพรระบาดของโรคติดตอขามพรมแดน ซึ่งปจจุบันดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ มี
ความสําคัญอยางมากในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศตามกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International Health Regulation ๒๐๐๕) และเปนขอตกลงระหวางประเทศสมาชิก
ขององคการอนามัยโลกท่ีตองถือปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ  
หรือความเสี่ยงดานสาธารณสุขระหวางประเทศตอผูเดินทางโดยไมกระทบตอการเดินทางระหวางประเทศ และ
การคา เพื่อใหสอดคลองตอการดําเนินงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จึงไดจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกประเทศและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค 
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 พบปญหาเรื่องน้ําใชที่ไมผานเกณฑ ไมพบสารคลอรีน เนื่องจากเปนนํ้าดิบที่ยังไมผานการ
บําบัด การจัดการขยะ ไดรับการสนับสนุนจาก อบต. 

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
 การพัฒนาสมรรถนะหลักดานชองทางเขาออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ในพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการดําเนินงาน
 ผลผลิตที่ ๕ โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ โรคอุบัติใหมและภัยสุขภาพของชอง
ทางเขาออกระหวางประเทศและในจังหวัดชายแดน
 กิจกรรมหลักที่ ๕.๒ พัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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 ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิตที่ 5 (กิจกรรมหลักที่ 5.2) พบว่ำ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
 1. ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศ  
 2. กำรสนับสนุนงบประมำณท่ีจ ำกัด ไม่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน 
 3. เครื่องมือส ำหรับกำรคัดกรองผู้เดินทำง (เครื่องเทอโมสแกน) ตั้งที่บริเวณช่องทำง 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 
 1. ฝึกอบรมบุคลำกรในกำรสื่อสำร เพ่ือควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท ำงำนระหว่ำงสองประเทศ 
 2. สนับสนุนงบประมำณให้สอดคล้องกับบริบทของช่องทำงฯ และบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 
 3. สนับสนุนวัสุดอุปกรณ์ส ำหรับปฏิบัติงำน เช่น เครื่องเทอโมสแกน เพื่อช่วยในกำรคัดกรองโรค 
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 

 1. ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในช่องทำงในกำรเข้ำร่วมประชุมและปฎิบัติงำนร่วมภำยในช่องทำง  
 2. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ทั้งในส่วนของบประมำณ เครื่องมือ ในกำรด ำเนินงำน 
 3. กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ในรูปแบบไม่เป็นทำงกำร 
  

 ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๕ (กิจกรรมหลักที่ ๕.๒) พบวา สามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ ๑๐๐

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
 ๑.  ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางประเทศ 

 ๒.  การสนับสนุนงบประมาณที่จํากัด ไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน

 ๓.  เครื่องมือสําหรับการคัดกรองผูเดินทาง (เครื่องเทอโมสแกน) ตั้งที่บริเวณชองทาง

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน
 ๑.  ฝกอบรมบุคลากรในการสื่อสาร เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานระหวางสองประเทศ

 ๒. สนับสนุนงบประมาณใหสอดคลองกับบริบทของชองทางฯ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

 ๓.  สนับสนุนวัสุดอุปกรณสําหรับปฏิบัติงาน เชน เครื่องเทอโมสแกน เพื่อชวยในการคัดกรองโรค

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
 ๑.  ความรวมมือจากหนวยงานภายในชองทางในการเขารวมประชุมและปฎิบัติงานรวมภายในชองทาง 

 ๒.  ผูบริหารใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของบประมาณ เครื่องมือ ในการดําเนินงาน

 ๓.  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและเครือขายอยางตอเนื่อง ในรูปแบบไมเปนทางการ
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ภาพกิจกรรม

ภาพการประชุมคณะกรรมการชองทางเขาออกประเทศตามกฎอนามัยระหวางประเทศ

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการฝกซอมแผนเพื่อเฝาระวังปองกันโรค

บริเวณชองทางเขาออกประเทศ (กรณีการแพรระบาดของไขหวัดนก)

ภาพการเฝาระวังพาหะ สิ่งแวดลอม ยานพาหนะ บริเวณชองทางเขาออกประเทศ
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โครงการพัฒนาสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุมวัย 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 โรคไมติดตอเรื้อรังนั้นจัดเปนเปนภัยเงียบคราชีวิตประชากรทั่วโลกถึง รอยละ ๖๓ ของสาเหตุการตาย
ทั่วโลก และ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๔ อยางที่นําสูการเกิดโรคดังกลาว ไดแก ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะ
นํ้าหนักเกิน/โรคอวน ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง โดยมีปจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่สําคัญ ๔ 
ปจจัย ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม และการมี
กิจกรรมทางกายท่ีไมเพียงพอ 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 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ป ละ ๘,๐๕๔ คน และยังมีจํานวนผูปวยที่เขารักษาในโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นทุกป และเมื่อพิจารณาถึงภาระทางสุขภาพจากโรคไมติดตอเรื้อรัง 
  จากการศึกษาภาระทางสุขภาพจากโรคและการบาดเจ็บในประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ พบวา การตาย
โดยรวมและสาเหตุหลักที่กอใหเกิดความสูญเสียปสุขภาวะในประชากรวัยทํางานท้ังเพศชายและเพศหญิง 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) เพ่ือพัฒนารูปแบบเครือขายนักส่ือสารสุขภาพจิตอาสาในการ
สื่อสารลดพฤติกรรมเสี่ยง ๓) เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอําเภอดานการสอบสวน
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.  การพัฒนารูปแบบเครือขายนักส่ือสารสุขภาพจิตอาสาในการส่ือสารลดพฤติกรรมเสี่ยงของ
ประชาชนในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ ๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ๓.  การพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคล่ือนที่เร็วระดับอําเภอดานการสอบสวนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน เขตสุขภาพที่ ๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๔.  การเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ 
(สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดับเขตสุขภาพที่ ๙
 ๖.  การประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพเขตสุขภาพที่ ๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๗.  การเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ
 ๘.  การสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม เขตบริการ
สุขภาพที่ ๙ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดําเนินงาน
 ผลผลิตที่ ๗ สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตามกลุมวัย

 กิจกรรมหลักที่ ๗.๑ พัฒนาสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุมวัย

 สรุปผลการดําเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม

 

 3. กำรพัฒนำศักยภำพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอ ำเภอด้ำนกำรสอบสวนบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ
ทำงถนน เขตสุขภำพท่ี 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 4. กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพในสถำนประกอบกิจกำร 
(สถำนประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 5. กำรพัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ำยในกำรติดตำมประเมินกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุจรำจร
ระดับเขตสุขภำพที่ 9 
 6. กำรประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภำพเขตสุขภำพท่ี 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 7. กำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำสูบ 
 8. กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม เขตบริกำร
สุขภำพที่ 9 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 ผลผลิตที่ 7 สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภำพตำมกลุ่มวัย 
 กิจกรรมหลักที่ 7.1 พัฒนำสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพตำมกลุ่มวัย 
 สรุปผลการด าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม

ภาพการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาความรวมมือ

และสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการปองกันเด็กจมนํ้า

ภาพการพัฒนารูปแบบเครือขายนักสื่อสารสุขภาพจิตอาสาในการสื่อสารลดพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน

ภาพการประชุมการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
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ภาพการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ

ภาพการพัฒนาความรวมมือของเครือขาย

ในการติดตามประเมินการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับเขตสุขภาพที่ ๙

ภาพการเฝาระวังและบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ
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โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและสงเสริมความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

 เพื่อให  เป นไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามนโยบายรัฐบาลรัฐบาลขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการ

แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๖๐)  

และยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขสงเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความรวมมือเครือขายการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต  และป องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๑ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน ดังนั้นเพื่อใหสอดรับกับนโยบายจึง

ไดจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นใหบุคลากรมีสมรรถนะ ดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ การดําเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อสงเสริมใหบุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา มีการ

ปฏิบัติงานท่ีดีตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ๒) เพื่อให สคร.๙ นครราชสีมา ผานเกณฑการประเมิน

ความโปรงใสในการดําเนินงาน สถานที่ดําเนินโครงการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

ระหวาง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณท่ีใช จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท มีบุคลากร

เขารวม ๒๗๓ คน ผลการดําเนินโครงการพบวา เปนไปตามวัตถุประสงค ไมพบปญหาและอุปสรรคใด ๆ และ

จากการประเมินผลโครงการ โดยวิธีการสํารวจความพึงพอใจ พบวามีระดับความพึงพอใจ รอยละ ๘๗

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ
 การสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและสงเสริมความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค สคร.๙ นครราชสีมา

สรุปผลการดําเนินงาน
 ผลผลิตที่ ๙ สงเสริมใหเกิดระบบการปองกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 กิจกรรมหลักที่ ๙.๑ สงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และเสริมสราง

ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค

 สรุปผลการดําเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม

 
 

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  
 เพ่ือให้ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  2550  
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ตำมนโยบำยรัฐบำลรัฐบำลข้อ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ รวมทั้งให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556- 2560)  
และยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุขส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและควำมร่วมมือเครือข่ำยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 -2561 เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจแก่ประชำชน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับนโยบำยจึง
ได้จัดท ำโครงกำรดังกล่ำวขึ้นให้บุคลำกรมีสมรรถนะ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และกำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ กำรด ำเนินโครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกร สคร.9 นครรำชสีมำ มีกำร
ปฏิบัติงำนที่ดีตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 2) เพ่ือให้สคร.9 นครรำชสีมำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน สถำนที่ด ำเนินโครงกำร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ 
ระหว่ำง ตุลำคม พ.ศ. 2558 - กันยำยน พ.ศ. 2559 งบประมำณที่ใช้ จ ำนวน 60,000 บำท มีบุคลำกร
เข้ำร่วม 273 คน ผลกำรด ำเนินโครงกำรพบว่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ไม่พบปัญหำและอุปสรรคใด ๆ  และ
จำกกำรประเมินผลโครงกำร โดยวิธีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ พบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 87 
มาตรการ/กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
 กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำรกรมควบคุมโรค สคร.9 นครรำชสีมำ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิตที่ 9 ส่งเสริมให้เกิดระบบกำรป้องกัน ปรำบปรำมทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
 กิจกรรมหลักที่ 9.1 ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และเสริมสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรกรมควบคุมโรค 
 สรุปผลการด าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัด มาตรการ/กิจกรรม 
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 ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมผลผลิตที่ 9 (กิจกรรมหลักที่ 9.1) พบว่ำ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 99.98 

ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ไม่มี 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน  
 ผู้บริหำรและกลุ่มงำน ควรร่วมกันด ำเนินกิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส และกำร
ป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงำน 
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 
 1. กำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และกำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ ผ่ำนทำงระบบกำรปฏิบัติงำนรำชกำร MOU และ PMS 
 2. ผู้บริหำรและบุคลำกรในหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 
 3. มีงบประมำณสนับสนุนที่เพียงพอ 
 
รูปภาพกิจกรรม 

  
 
 

 ภาพรวมการใชจายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๙ (กิจกรรมหลักที่ ๙.๑) พบวา สามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ ๙๙.๙๘

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน    ไมมี

ขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน 
 ผู บริหารและกลุมงาน ควรรวมกันดําเนินกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และการ

ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงาน

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
 ๑.  การถายทอดแนวทางการดําเนินงานดานคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส และการปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ผานทางระบบการปฏิบัติงานราชการ MOU และ PMS

 ๒.  ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

 ๓.  มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

ภาพกิจกรรม

สวนที่ ๔

Book_���.indd   109 29/5/2560   15:57:36



Book_���.indd   110 29/5/2560   15:57:36



สวนที่ 5

ผลงานเดน

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

Book_���.indd   111 29/5/2560   15:57:38



Book_���.indd   112 29/5/2560   15:57:38



113รายงานประจําป ๒๕๕๙
Annual Report 2016

ผลงานเดน

ชื่อผลงานเดน
 อุปกรณลดฝุน : นวัตกรรมการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหิน

ชื่อรางวัล 
 รางวลับรกิารภาครฐัแหงชาต ิ(TPSA) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทรางวลันวตักรรมการบริการทีเ่ปนเลศิ 

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 ซึ่งอําเภอสีค้ิว 

จังหวัดนครราชสีมา เปนแหลงตัดหินทรายที่สําคัญของประเทศไทย มีผูปวยและเสียชีวิตดวยโรคปอดฝุนหิน

เพิ่มสูงข้ึนและสูงที่สุดในประเทศไทย จึงไดพัฒนานวัตกรรมการปองกันควบคุมโรคปอดฝุนหินขึ้น เพื่อลดปริมาณ

ฝุนที่แหลงกําเนิดดวยวิธีทางวิศวกรรม โดยจัดทําอุปกรณลดฝุนติดตั้งที่เครื่องตัดหินแบบสะพาย จัดทําตนแบบบาน

ปลอดฝุน และพัฒนาระบบคัดกรอง วินิจฉัย รักษา สงตอใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพข้ึน จนไดรับรางวัลบริการ

ภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศระดับดีเดน และเปนตนแบบ

การพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน (Best Practice) 

ภาพประกอบ

ภาพการรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
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กิจกรรมที่เปนจุดเดนและประสบผลสําเร็จ
 ๑.  จดัทาํอุปกรณลดฝุน เพือ่ลดฝุนจากการตดัหนิทีบ่อตดัหิน ดาํเนนิการรวมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

สรุนารี จัดทําตนแบบอุปกรณลดฝุนตดิต้ังท่ีเคร่ืองตัดหนิแบบสะพาย โดยใชนํา้ในการลดฝุนจากการตัดหนิ นาํไปทดลอง

ใชงาน ๕ ราย แลวนําอุปกรณลดฝุนมาปรับปรุง ๓ รุน (Version) ใชระยะเวลาในการพัฒนา ๓ ป (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

เพื่อใหไดอุปกรณลดฝุนท่ีไมใชไฟฟา น้ําหนักเบา ใชน้ํานอย และราคาไมแพง สามารถลดฝุนจากการตัดหินไดมาก

ถึงรอยละ ๘๘ ผูประกอบอาชีพตัดหินมีความพึงใจตออุปกรณลดฝุนในระดับมาก (รอยละ ๙๓.๓๓) มีการแนะนํา

ใหผูประกอบอาชีพตัดแตงหินจัดทําและดัดแปลงอุปกรณลดฝุนไดเอง สามารถลดตนทุนการผลิตจาก ๑,๕๐๐ บาท 

เหลือไมเกิน ๕๐๐ บาท 

 ๒.  จัดบานปลอดฝุน เพือ่ลดฝุนจากการตดัแตงหินทีบ่าน โดยดาํเนนิการรวมกบัหนวยงานสาธารณสขุใน

พื้นที่คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมคือ ใชหลักการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่บาน (WISH Technique) และ

ทําประชาคมรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบอาชีพตัดแตงหินที่บาน เพื่อกําหนดเกณฑการจัดบานปลอดฝุน 

๒๒ ขอ รับสมัครอาสาสมัครจัดบานปลอดฝุน ๔ หลังคาเรือน และคนในบานมีความพึงพอใจตอบานปลอดฝุนใน

ระดับมาก (รอยละ ๙๒.๕๐) 

 ๓.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคปอดฝุนหนิ เพือ่ใหวนิจิฉัย รกัษาและสงตอไดรวดเร็วขึน้ โดยคดักรอง

เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง สามารถคัดกรองผูที่มีอาการสงสัยและผูปวยเพื่อเขาสูการวินิจฉัยและรักษาไดครอบคลุมขึ้น 

(รอยละ ๙๐.๑๔) เรงรดัการวนิจิฉยัโรคปอดฝุนหนิเร็วขึน้ (เดิมมากกวา ๖ เดือน ลดเหลอืภายใน ๑ เดือน) ปรบัวธิกีาร

วินิจฉัยโดยใชขอมูลผลฟลมที่อานโดยแพทยผูเชี่ยวชาญดานการอานฟลมโรคจากการประกอบอาชีพ (Certified 

B-reader ตามเกณฑของ ILO) ประวัติการสัมผัสฝุนและประวัติการปวย และเปนศูนยกลางการอานฟลมเอกซเรย 

(Hub) รวบรวมและสงตอ 

 ภาพกอนติดอุปกรณลดฝุน ภาพหลังติดอุปกรณลดฝุน

 ภาพกอนการจัดบานปลอดฝุน ภาพหลังการจัดบานปลอดฝุน
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การสรางความยั่งยืนและการขยายผล
 ๑.  สนบัสนนุใหเทศบาลตําบลออกเทศบญัญตัโิดยใชเกณฑบานปลอดฝุน เพือ่ควบคมุการตดัแตงหนิทีบ่าน 

สนับสนุนงบประมาณบางสวนในการทําอุปกรณลดฝุน จัดบานปลอดฝุน ขยายผลใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ และจัด

กิจกรรมรณรงคประกวดบานปลอดฝุนอยางตอเนื่อง

 ๒.  ใชเปนแนวคดิในการคัดกรองและการปองกนัควบคมุโรคอืน่และพืน้ทีอ่ืน่ได โดยเนนการปองกันควบคุม

โรคเชิงรุก การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสม การสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การยกระดับการ

พัฒนางานสาธารณสุขในแรงงานนอกระบบ และสามารถพัฒนาหรือปรับใชอุปกรณลดฝุนในการลดฝุนที่เกิดขึ้น

จากแหลงอื่น ๆ ได 

 ๓.  พัฒนาเปนนโยบายของชุมชนในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอื่น ๆ ได เชน การควบคุม

โรงงานอุตสาหกรรมที่เปนแหลงมลพิษในชุมชน เปนตน เพื่อสรางขอตกลงหรือแนวทางในการจัดการตนเองของ

ชุมชน ในการปองกันโรค การลดฝุนและการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เกิดการยอมรับของคนในชุมชน 

เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ดี

 ๔.  การพัฒนาผลงานเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจําป 

ค.ศ. ๒๐๑๗ เพื่อแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใหบริการของภาครัฐท่ีไดรับการยอมรับจากประชาชน

ในระดับประเทศ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

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
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนวิกฤตของสังคมไทย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางจิตสํานึกดาน

คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายและใหบริการแกประชาชน 

กรมควบคุมโรค จึงไดประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนกรมควบคุมโรคเปนกรมคุณธรรม ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภาครัฐ ใหกับบุคลากรในสังกัดมีมโนสํานึกในการเปนขาราชการ

ที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน และตามที่กําหนดในสมรรถนะหลัก I SMART ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และ

จริยธรรม (Integrity : I) โดยกําหนดอัตลักษณกรมควบคุมโรค ๓ ประการ คือ “ซ่ือสัตย 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) และบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานใหม (ไมเกิน ๓ ป) จํานวน ๒๕ คน ซึ่งเปนกลุมคนรุนใหมที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาองคกรทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต 

วัตถุประสงค 
 เพือ่สงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และเพ่ิมศกัยภาพในการทํางานของบคุลากร Gen Y ตลอดจนสรางความรัก 

ความผูกพันในองคกร สรางบุคลากรรุนใหมใหเปนคนดี เสียสละตอองคกร และสังคม ซ่ึงจะสงผลใหเปนคน

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 ท่ีชดัเจนและตอเนือ่ง โดยใชกระบวนการมสีวนรวมท่ีเปนอสิระดวยความสมคัรใจ 

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.  รวมจดักิจกรรมในองคกร เชน สรางเสรมิความรกั สามคัคีของบคุลากรภายในหนวยงาน กฬีาสปีใหม

รวมเปนนักกีฬาลงแขงขันกีฬาสาธารณสุข กีฬาสานสัมพันธหนวยงานราชการ ต.หนองบัวศาลา 

 ๔.  มทีีมพีเ่ลีย้งคอยใหคาํปรึกษา แนะนาํ ในการสรางทมีคนรุนใหม โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงในการใช

งบประมาณอยางประหยัดและคุมคา

 ๕.  มผีลงานท่ีเปนเลศิ เชน รางวัลผูกอการดีปองกนัการจมนํา้ระดับประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นกัวจัิยดเีดน 

Info graphics สื่อประชาสัมพันธดานปองกันควบคุมโรคเผยแพรระดับพื้นที่และกรม

 ๖.  จิตอาสาในการทํางานใหองคกรและสังคม เชน การออกโรงทาน ทําความสะอาดวัด บริจาคโลหิต 

จิตอาสาเพื่อพระราชา ใหความรูดานโรคตาง ๆ แกเยาวชน

 ๗.  สรางตวัอยางดานการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ เชน รณรงคการออกกาํลงักาย ทานอาหารสุขภาพ 

ลด ละ เลิก บุหรี่และแอลกอฮอล

 ๘.  เปนคณะทํางานดานตาง ๆ ในการประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ

 ๙.  เปนนกักฬีาตวัแทนขององคกรในการแขงขนักฬีากรมฯ กฬีาสานสมัพนัธของหนวยงานราชการใกลเคยีง

ผลลัพธ/ประโยชนที่ไดรับจากผลงาน
 จากการดาํเนนิงานโครงการดงักลาวสงผลใหบคุลากร Gen Y มกีารรวมตวัอยางชดัเจนในการทาํงานเปนทมี 

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 ไดเพื่อนรูจักเพื่อนจากกลุมอ่ืน อันจะนําไปสูความรักความผูกพันของบุคลากรในองคกร แตยังมีจุดที่

ตองปรับปรุง คือ การจัดกระบวนการทํางานใหเปนระบบ การเช่ือมโยงงานและการมองภาพรวม รวมทั้งสงผลให

บุคลากร Gen Y มีศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น และสามารถลด GAP สมรรถนะหลัก (I SMART) ลงได ดังเชน 

รางวัลผู กอการดีปองกันการจมนํ้าระดับประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทบุคลากรดีเดน และการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธดานการปองกันควบคุมโรคดวยรูปแบบ Infographics เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นท่ีและ

สวนกลางเพื่อเผยแพรในระดับประเทศ 
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การพัฒนาตอยอดความสําเร็จ 
 ควรมกีารจดัทําหลกัสตูรการปฐมนเิทศบคุลากรใหม (New Staff Orientation) และสรางกระบวนการพฒันา

ผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมของกลุม Gen Y เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ

บุคลากรกลุมนี้ใหมีความซื่อสัตย เสียสละ และรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เปกโอกาสใหกลุม Gen Y เขามามีสวนรวมใน

การรวมคิด รวมทํางาน รวมวางแผนพัฒนาองคกรเพิ่มมากขึ้น 

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 นครราชสีมาภาพกิจกรรมดําเนินการชมรมคุณธรรมจริยธรรม ของ สคร.๙ นครราชสีมา
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ชื่อผลงานเดน  
 ผลประเมินการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการของหนวยงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ 

จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ป พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อรางวัล  
 รางวลัหนวยงานท่ีมผีลการปฏิบตัริาชการตามคาํรับรอง การปฏิบตัริาชการหนวยงานกรมควบคุมโรคดเีดน 

(สํานักงานปองกันควบคุมโรค) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 รางวัลหนวยงานทีม่ผีลการประเมนิคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดบัดเีดน 

ลําดับที่ ๒ 

ชื่อเจาของผลงาน 
 กลุมพัฒนาองคกร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ความเปนมา 

 หนวยงานสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินการผลักดันใหผลการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงานบรรลุเปาหมาย โดยเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงาน และ

ระดับบุคคลเขาดวยกัน ตั้งแต ๑) การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะตองทําใหชัดเจน และสอดคลองกับทิศทางตาม

ยทุธศาสตรขององคกร ๒) การตดิตามผลการปฏบิติังานเพ่ือใหผูบงัคบับญัชา กาํกบั ดูแล ใหคาํปรึกษาอยางตอเนือ่ง 

๓) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดดีย่ิงข้ึน 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
 ๑.  เพือ่ถายระดบัตวัชีว้ดัคาํรบัรองปฏบิตัริาชการของหนวยงานลงสูกลุมงาน และบคุคลมีความครบถวน 

ถูกตองสอดคลองกับตัวชี้วัดที่ไดรับการถายทอดจากกรมควบคุมโรค 

 ๒.  เพือ่สรางความเขาใจเก่ียวกบัตวัชีว้ดั วิธกีารประเมนิผล รวมทัง้หลกัเกณฑการประเมนิผลใหกบัสวนราชการ

 ๓.  เพ่ือรบัทราบปญหา และอุปสรรคทีเ่กิดข้ึนในการปฏบิตัริาชการ และหารอืแนวทางการประเมนิทีเ่หมาะสม

 ๔.  เพือ่ตดิตามความกาวหนาในการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการของหนวยงาน รบัทราบ

ผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 ๑.  หนวยงานวิเคราะหตวัชีว้ดั ถายระดับตัวชีว้ดัคาํรับรองฯ หนวยงานลงสูกลุมงาน โดยใชตาราง OS Matrix 

เพื่อเตรียมการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับกลุม และรายบุคคล

 ๒.  จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙

สวนที่ ๕
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 ๓.  หนวยงานจัดทําแผนการติดตามประเมินผลความกาวหนาของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหนวยงาน

 ๔.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน

 ๕.  ประเมินผลการดําเนินงานรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุความสําเร็จของตัวชี้วัดที่ไดรับการ

ถายทอดไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน

 ผลคะแนนประเมินการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการของหนวยงาน

 ๑.  รางวัลหนวยงานทีมี่ผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรอง การปฏบิตัริาชการหนวยงานกรมควบคมุโรคดเีดน 

(สํานักงานปองกันควบคุมโรค) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดผลคะแนน ๔.๙๙๒๐ คิดเปนรอยละ ๙๙.๘๔

 ๒.  รางวัลหนวยงานท่ีมผีลการประเมนิคาํรบัรองการปฏบัิตริาชการ ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๙ ไดรบัรางวลัระดบั

ดเีดน ลาํดบัที ่๒ สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่๙ จงัหวดันครราชสมีา ไดผลคะแนน ๔.๙๘๐๐ คดิเปนรอยละ ๙๙.๖๐

 3. หน่วยงานจัดท าแผนการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง ฯ ของหน่วยงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
 5. ประเมินผลการด าเนินงานร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
 ผลคะแนนประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง การปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรคดีเด่น 
(ส านักงานป้องกันควบคุมโรค) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ผลคะแนน 4.9920 คิดเป็นร้อยละ 99.84 
 2. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ได้รับรางวัลระดับ
ดีเด่น ล าดับที่ 2 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลคะแนน 4.9800 คิดเป็นร้อยละ 99.60 
 สรุปคะแนนประเมินผลปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2558 – 2559 

รายมิติ ร้อยละ (คะแนน) 
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 
กิจกรรมที่เป็นจุดเด่นและประสบผลส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมถ่ายทอด และต่อรองตัวชี้วัดส าคัญของหน่วยงาน 
โดยใช้ตาราง OS Matrix ค ารับรอง ฯ ของหน่วยงาน และการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับกลุ่ม และรายบุคคล 
 2. จัดท าลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และข้อตกลงปฏิบัติราชการ (MOU) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน กับหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย โดยระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัด ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 3. ระดับหน่วยงานใช้เครื่องมือถ่ายระดับ ตารางถ่ายระดับ OS Matrix ของหน่วยงาน และก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน แบ่งบทบาทการด าเนินงานของ Owner และ Supporter 
 4. ระดับกลุ่มมีการถ่ายระดับตัวชี้วัดกลุ่มลงสู่บุคคล โดยท าตาราง KPI matrix O/S ของกลุ่มงาน พร้อม
จัดท าตาราง RPUI ความส าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 5. มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (PMS) และตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ (MOU) ของหน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของการถ่ายระดับ และการจัดท า PMS 
ระดับบุคคล พร้อมทั้งเป็นทีมตรวจประเมินภายในของหน่วยงานในการคัดกรอง ตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
ค ารับรอง ฯ และ MOU กลุ่มงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน โดยจัดท าเครื่องมือ (check sheet) การตรวจประเมินผล
การด าเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ในรอบการประเมิน 6, 9 และ 12 เดือน 

กิจกรรมที่เปนจุดเดนและประสบผลสําเร็จ
 ๑. ผูบริหารทุกระดับเขามามีสวนรวมในการประชุมถายทอด และตอรองตัวชี้วัดสําคัญของหนวยงาน 

โดยใชตาราง OS Matrix คํารับรองฯ ของหนวยงาน และการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับกลุม และรายบุคคล

 ๒.  จัดทําลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และขอตกลงปฏิบัติราชการ (MOU) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหวางหัวหนาหนวยงาน กับหัวหนากลุม หัวหนาฝาย โดยระบุตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการ

ประเมินผลตัวชี้วัด ที่ใชประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม

 ๓.  ระดับหนวยงานใชเครื่องมือถายระดับ ตารางถายระดับ OS Matrix ของหนวยงาน และกําหนด

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน แบงบทบาทการดําเนินงานของ Owner และ Supporter

 ๔.  ระดับกลุมมีการถายระดับตัวชี้วัดกลุมลงสูบุคคล โดยทําตาราง KPI matrix O/S ของกลุมงาน พรอม

จัดทําตาราง RPUI ความสําเร็จตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

 ๕. มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (PMS) และตามขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ (MOU) ของหนวยงาน เพื่อตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ของการถายระดับ และการจัดทํา PMS 

ระดับบุคคล พรอมทั้งเปนทีมตรวจประเมินภายในของหนวยงานในการคัดกรอง ตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม

คํารบัรองฯ และ MOU กลุมงาน รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดอืน โดยจดัทาํเครือ่งมอื (check sheet) การตรวจประเมินผล

การดําเนินงาน พรอมใหขอเสนอแนะในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ในรอบการประเมิน ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน
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 ๖.  กระบวนการกาํกบั ตดิตามการดําเนนิงานตามตัวชีว้ดั คาเปาหมายคาํรับรองฯ ของหนวยงาน ในการ
ประชมุผูบรหิารในการกาํกบั ตดิตามผลการดําเนนิงานตัวชีว้ดัคาํรบัรองฯ ของหนวยงานทกุเดือน ผูกาํกบัตวัชีว้ดัของ
หนวยงาน
 ๗.  มรีะบบการตรวจประเมนิการรายงานความกาวหนา SAR รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน เพ่ือประเมินผล
ความสําเร็จตัวชี้วัด คาเปาหมาย ในระบบ Estimates ทั้งคุณภาพการรายงาน เนื้อหา การแนบเอกสารหลักฐานที่
สอดคลองกับตัวชี้วัด โดยสรุปผลและใหขอเสนอแนะรายตัวชี้วัด กับผูจัดเก็บตัวชี้วัดรายไตรมาส 
 ๘.  ผูกาํกบั ผูจดัเกบ็ตวัช้ีวัด ใหความสาํคญัการดาํเนนิงานตามตัวชีว้ดั ศกึษารายละเอยีด Template และ
วางแผนงานการดําเนินงานที่ชัดเจน และตรงตามแผนที่กําหนดไว  

บทเรียนที่ไดรับจากการดําเนินการ
 ๑.  การมสีวนรวมของบคุลากรทกุระดบัมคีวามสาํคญัในการรวมวางแผน รวมคดิ รวมลงมือปฏบัิตเิพือ่ให
งานที่ไดรับถายทอดไปบรรลุเปาหมายที่กําหนด
 ๒.  กระบวนการถายระดับตัวชี้วัด ส่ิงท่ีเปนหัวใจหลักของการถายระดับตัวชี้วัด คือ การมีเวที ระหวาง 
ผูกํากับตัวชี้วัด Owner และ Supporter ไดตอรองพูดคุยถึงแนวทางการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหตัวชี้วัดบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
 ๓.  การตรวจประเมนิภายในหนวยงาน เปนวธิกีารตรวจสอบความถกูตองของขอมูลในการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ทั้งในเรื่องรายละเอียดการเขียนสรุปรายงาน การจัดเก็บเอกสาร ความถูกตองของขอมูลที่ตองตรงกับ 
Template ตัวชี้วัด

ภาพประกอบ

ภาพการรับมอบรางวัลหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการหนวยงานกรมควบคุมโรคดีเดน (สํานักงานปองกันควบคุมโรค)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ใหไว ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)

ภาพการรับมอบรางวัลหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองภาพการรับมอบรางวัลหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
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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 
 จากบทบาทหนาท่ีท่ีรบัผดิชอบเปนผูบริหารจดัการโปรแกรมควบคมุโรคเรือ้น เขตสุขภาพที ่๙ มาเปนเวลา

หลายป ไดวิเคราะหสถานการณโรคเรื้อนจังหวัดสุรินทร ที่พบวา จํานวนผูปวยโรคเรื้อนรายใหมที่ลดลง บางอําเภอ

ไมมีผูปวยโรคเรื้อนรายใหม ทําใหความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อนของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน

ลดลงจนกระทั่งหมดไป และจากแผนยุทธศาสตรโรคเร้ือนในสภาวการณความชุกโรคต่ํา รวมถึงการสังเคราะห

เอกสารวิชาการ รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญโรคเรื้อน ทําใหเกิดคําถามวาถาเราปรับรูปแบบใหมีการวินิจฉัย

รักษาโรคเรื้อนที่โรงพยาบาลศูนยจังหวัดสุรินทร โดยใหพื้นที่เปนผูใหความรูในชุมชน คนหา คัดกรองผูที่มีอาการ

สงสัยโรคเรื้อนและสงมาตรวจวินิจฉัยรักษาที่คลินิกโรคเรื้อน โรงพยาบาลสุรินทรจะเปนอยางไร จึงไดทําการพัฒนา

รูปแบบระบบสงตอผูปวยโรคเรื้อนและการเพิ่มคุณภาพงานควบคุมโรคเรื้อน ภายใตสภาวการณความชุกตํ่า 

จังหวัดสุรินทร มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช Monofilaments ตรวจปองกันความพิการในผูปวยโรคเรื้อน 

ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหแกผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนจังหวัดสุรินทร ดังนี้

 • ปรับระบบการบริการใหโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจังหวัดเปนสถานที่ในการวินิจฉัย รักษา

  โรคเรื้อน และการฟนฟูความพิการในระบบการสงตอระดับทุติยภูมิ 

 • การปรบัมาตรฐานงานโรคเรือ้นตามมาตรฐานทีส่ถาบนัราชประชาสมาสยักาํหนดไวในการพฒันา และ

  รับรองมาตรฐานการควบคุมโรคเรื้อน (Leprosy Accreditation : LA)

 • บทบาทการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค โดยกําหนดใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนผู 

  ประสานงานโรคเร้ือนระดบัจงัหวดั และกาํหนดพืน้ทีเ่ปาหมายการดาํเนนิงาน รวมทัง้การวางแผนแกไข

  ปญหาในพืน้ท่ี คลงัยาและเวชภัณฑโรคเร้ือน รวมถงึการนเิทศกาํกบัดูแลและติดตามผลการดาํเนนิงาน

 • กาํหนดใหโรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในระบบสงตอระดับทุติยภมูแิละปฐมภมูิ 

  มีบทบาทหนาที่ใหความรูเรื่องโรคเรื้อนแก อาสาสมัครสาธารณสุข และชุมชน การตรวจผูสัมผัสโรค

  รวมบาน การรณรงคโรคเรื้อนในสัปดาหราชประชาสมาสัย การฝกอบรมฟนฟูวิชาการใหเจาหนาที่มี

  ความรูเรือ่งโรคเรือ้น สามารถตรวจคดักรองโรคเรือ้นและสงไปรบัการตรวจยนืยนัและการวนิจิฉยัโรค
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  เรือ้นท่ีสถานบรกิารเช่ียวชาญโรคเรือ้น (Leprosy node) โรงพยาบาลศนูยสรุนิทร และการสงเคราะห

  ฟนฟูสภาพผูที่ไดรับผลกระทบจากโรคเรื้อน

 • จัดทําหนังสือราชการสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงบทบาทหนาท่ีของสถานบริการเชี่ยวชาญ

  โรคเรื้อน บทบาทหนาที่ของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  

 หลงัจากนัน้มกีารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารการชวยเหลอืผูไดรบัผลกระทบจากโรคเรือ้นในชมุชนโดยชุมชน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การคนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหม เพื่อกําหนดแนวทางการคนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหม 

และวางแผนการดําเนินงานคนหาผูปวยโรคเรื้อนรายใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้

 ๑)  สถานการณระบบบรกิารงานควบคมุโรคเรือ้น จงัหวดัสรุนิทร มโีรงพยาบาลศนูย คอื โรงพยาบาลศูนย

สุรินทร จํานวน ๑ แหง โรงพยาบาลท่ัวไป จํานวน ๑ แหง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ เตียง ๖๐ เตียง และ 

ขนาด ๓๐ เตียง จํานวน ๑๓ แหง ไดพัฒนาใหโรงพยาบาลศูนยสุรินทรเปนโรงพยาบาลเชี่ยวชาญโรคเรื้อน ที่ผาน

มาตรฐานการใหบรกิารคลนิกิโรคเรือ้นระดบั A มแีพทยผวิหนงัและพยาบาลวชิาชพีใหบรกิารดูแลรกัษาผูปวยโรคเรือ้น 

ซึ่งพยาบาลวิชาชีพผูรับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อนจะทําหนาท่ีเปนผูจัดการคลินิกโรคเรื้อน ในการติดตามผูปวยใหมา

รับยาครบ การประสานงานกับกลุมงานเวชกรรมสังคม ประสานงานกับผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับจังหวัด 

ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีเครือขายที่เปนหนวยงานอื่นนอกสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล แตยังไมมีรูปแบบกิจกรรมการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 ศนูยสาธารณสขุชุมชนจะมเีจาหนาท่ีทีไ่ดรับการอบรมโรคเร้ือนเปนผูรับผดิชอบงานโรคเร้ือน มบีทบาทหนาท่ี

ในการตรวจผูสมัผสัโรครวมบาน การตดิตามผูปวยท่ีขาดยา การเตรียมชมุชนในการคนหาผูปวยโรคเร้ือนระดับอาํเภอ 

หรือผูรับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อนประสานงาน และการใหสุขศึกษาในชุมชน 

 ยารักษาโรคเรื้อน ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันราชประชาสมาสัย อุปกรณสงเคราะหผูปวยโรคเรื้อน

ที่ยากจน ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณการบริหารจัดการ ไดรับงบประมาณจากหนวยคูสัญญาระดับปฐมภูมิ และเงินหลักประกัน

สุขภาพดีถวนหนา (Universal Coverage)

 การจดัการดานฐานขอมลู มกีารลงบนัทกึตามระบบระเบยีนรายงานของโรคเร้ือนและจัดเกบ็รายละเอยีด

ในคอมพิวเตอร

 ๒)  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการงานควบคุมโรคเรื้อนจังหวัดสุรินทร โดยเนนการมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น วางแผนการดําเนินงาน ลงมือปฏิบัติ การทําคูมือขั้นตอนการดําเนินงานควบคุม

โรคเรื้อน รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งไดแผนงานและไดดําเนินการแลว ไดแก การพัฒนาสถานบริการ

เช่ียวชาญโรคเร้ือน ผานมาตรฐานระดับ A การอบรมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานควบคุมโรคเรื้อน การ

ใหความรูแกผูนาํชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสขุ การจดัทาํมาตรฐานคลนิกิโรคเร้ือน การคนหาผูปวยโรคเร้ือนรายใหม

ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  

 ๓)  รปูแบบระบบสงตอผูปวยโรคเรือ้น จงัหวดัสรุนิทร มรีะบบดงันี ้โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพระดบัตาํบล

สงตอผูที่มีอาการสงสัยโรคเรื้อนไปที่โรงพยาบาลชุมชน เพื่อใหแพทยตรวจคัดกรองโรคเรื้อน หากพบผูท่ีมีอาการ

สงสัยโรคเรื้อนจะสงตอมายังโรงพยาบาลศูนยสุรินทร และหากผูปวยไปโรงพยาบาลศูนยสุรินทรเอง พบวาเปนโรค

เร้ือนจะใหกลับไปทําใบสงตัวมาในครั้งตอไปและผูปวยจะไดรับการวินิจฉัยรักษาที่โรงพยาบาลศูนยสุรินทร หากมี

ปญหาเรื่องคาเดินทาง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา มีคาเดินทางสนับสนุนใหกับผูปวยครั้งละ 
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๒๐๐ บาท สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรจะ

ติดตามการดําเนินงานปละ ๒ ครั้ง 

 ๔)  มกีารนเิทศตดิตามการดําเนนิงานปองกนัควบคุมโรคเร้ือนจังหวดัสุรินทร โดยผูรับผิดชอบงานโรคเรือ้น

ระดับเขต นิเทศงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน และนิเทศงานพื้นที่เปาหมายของ

โรคเรื้อนรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอควบคุมกํากับ ติดตามการดําเนินงานของ

ตําบลในพ้ืนทีเ่ปาหมายของโรคเรือ้นตามรปูแบบใหม เพ่ือเรงรดัใหมกีจิกรรมคนหาผูปวยโรคเรือ้นรายใหมใหพบโดยเรว็

 โดยสรุปผลการศกึษาในครัง้นี ้ทาํใหทราบรูปแบบระบบการสงตอและการเพ่ิมคณุภาพงานควบคุมโรคเรือ้น 

ในสภาวการณความชุกตํ่าจังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางการควบคุมโรคเรื้อนตอไป

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 การมีเครือขายการดําเนินงานโรคเรื้อนที่เขมแข็ง มีผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อนที่ชัดเจน และปฏิบัติงานเปน

เวลานานและไดรับการพัฒนาศักยภาพจากสถาบันราชประชาสมาสัยและสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด

นครราชสีมา

การพัฒนาตอยอดความสําเร็จ 

 ไดนาํรปูแบบดงักลาวไปขยายผลในจงัหวดับรุรีมัย ชัยภมิู และจงัหวดันครราชสมีา และมกีารติดตามนเิทศ

งานเปนประจําทุกป เพื่อใหระบบทีไดดําเนินการไวมีความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

ภาพประกอบ

สวนที่ ๕
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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

 (หมายเหต*ุ เจาของผลงาน คอื ความรวมมอืแบบสหสาขาจากหลายหนวยงาน อนัประกอบดวย สาธารณสขุ 

ตํารวจ อปท. แกนนําชุมชน ชาวบาน ฯลฯ)

เกริ่นนํา/ความเปนมา 
 อุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับตน ๆ ของประเทศ ขอมูลจาก

องคการอนามัยโลก พบวาประเทศไทยมีประชากรเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดเปนอันดับ ๒ ของโลก 

รองจากประเทศลิเบีย แนวโนมการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยต้ังแตป ๒๕๕๔-๒๕๕๗ มี

แนวโนมคอนขางคงที่และมีคาสูงกวา ๑๘ ตอแสนประชากรซ่ึงเปนคาเฉล่ียการตายดวยอุบัติเหตุทางถนนจากทุก

ประเทศทั่วโลก สําหรับเขตสุขภาพที่ ๙ เปนเขตสุขภาพที่มีผูเสียชีวิตมากเปนอันดับ ๒ ของประเทศ และพิจารณา

รายจังหวัด พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการตายตอแสนประชากรมากท่ีสุดและสูงกวาคาเฉล่ียของประเทศ 

รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย ยกเวนจังหวัดชัยภูมิที่มีการเสียชีวิตตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 

 ประเทศไทยไดตัง้เปาหมายของทศวรรษแหงความปลอดภยัทางถนน (ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) คอื 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 

 เขตสขุภาพที ่๙ โดย สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่๙ จังหวัดนครราชสีมา รวมกบั สํานกังานสาธารณสขุ

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

ปองกนัไดโดยการปองกนัในเรือ่งการบาดเจ็บจากอบุติัเหตุทางถนนอนัจะนาํไปสูการเสียชวีติ ซึง่ปจจัยสําคัญทีทํ่าให

เกิดอุบัติเหตุมีหลายปจจัยที่เกี่ยวของ อันไดแก ตัวบุคคล รถ ถนนและส่ิงแวดลอม รวมไปถึงระเบียบขอบังคับ 

กฎหมาย หรือสภาพหลังเกิดเหตุการณชวยฟนคืนชีพเบื้องตน การนําสง การรักษา ก็เปนปจจัยสําคัญที่ไมควร

มองขาม นํามาสูการคิดคนและพัฒนาจนเกิดเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานเพ่ือลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

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) ซ่ึงกิจกรรมที่เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงาน 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 

 ๑.  ความเขมแขง็ และการพลกัดนัของผูนาํในทกุระดบั เชน การประชาสมัพนัธ การลงเยีย่มเสรมิพลงั การนเิทศ ฯลฯ

 ๒.  แกนนําหลัก มีศักยภาพและความมุงมั่นในการทํางาน 

 ๓.  การมคีาํสัง่คณะทาํงาน ทาํใหสามารถมองเหน็กรอบการทาํงานทีช่ดัเจน และเปนเคร่ืองมอืแหงความ

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่

 ๔.  แนวทางการดําเนินงาน (RTI Team) ๙ กิจกรรม มีความชัดเจนทําใหพ้ืนท่ีสามารถมองเห็นวิธีการ

ทํางานไดจริง ครอบคลุม และมีความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ

 ๕.  การถายทอดลงสูพื้นที่ รวมไปถึงการสนับสนุน ติดตาม เสริมพลังอยางตอเนื่อง

 ๖.  สวนใหญผูบริหารระดับเขต จังหวัด อําเภอ เปนคนเดิม และใหความสําคัญตองานอุบัติเหตุอยางตอเนื่อง

สวนที่ ๕
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  ๗.  มีจํานวนรวมทีม (RTI Team) เขตสุขภาพที่ ๙ จํานวน ๑๐๑ ทีม

  ทีม (RTI Team)  จังหวัดบุรีรัมย    ๗๒ ทีม

  ทีม (RTI Team)  จังหวัดนครราชสีมา  ๑๑ ทีม

  ทีม (RTI Team)  จังหวัดชัยภูมิ    ๑๐ ทีม

  ทีม (RTI Team)  จังหวัดสุรินทร     ๘ ทีม

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สําคัญ 

 การดาํเนนิงานทีบ่รรลเุปาหมายได เพราะดําเนนิงานไดครบท้ัง ๙ กจิกรรม โดยมคีวามสมบูรณท้ังเชงิปรมิาณ

และเชิงคุณภาพ และไดรับการรับรองในระดับเขตและประเทศ (ผลคะแนนไมตํ่ากวา ๙๕ คะแนน)

 เกณฑการประเมินทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) เขตสุขภาพที่ ๙ (๙๐ คะแนน)

 7. มีจ านวนรวมทีม (RTI Team) เขตสุขภาพท่ี 9 จ านวน 101 ทีม 
  ทีม (RTI Team)  จังหวัดบุรีรัมย์    72  ทีม 
  ทีม (RTI Team)  จังหวัดนครราชสีมา  11  ทีม 
  ทีม (RTI Team)  จังหวัดชัยภูมิ    10  ทีม 
  ทีม (RTI Team)  จังหวัดสุรินทร์      8  ทีม 

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่ส าคัญ  
การด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายได้ เพราะด าเนินงานได้ครบทั้ง 9 กิจกรรม โดยมีความสมบูรณ์ทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ และได้รับการรับรองในระดับเขตและประเทศ (ผลคะแนนไม่ต่ ากว่า 95 คะแนน) 
 เกณฑ์การประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) เขตสุขภาพที่ 9 (90 คะแนน ) 

กิจกรรมที่ การด าเนินการ (RTI Team) 
ระดับ 

พื้นฐาน
(basic) 

ดี 
(good) 

ดีมาก
(excellent) 

ยอดเยี่ยม
(Advanced) 

1. แผนงาน  
(10 คะแนน) 

 แผนงาน/แผนปฏบิัติการ/
โครงการ 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 ความต่อเนื่องในการด าเนนิการ √ √ √ √ 
2. การจัดการทีม
(10 คะแนน) 

 การด าเนินงานแบบมสี่วนร่วม 2 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 
 การแลกเปลี่ยนทรัพยากร √ √ √ √ 

3. สถานการณ์
และข้อมูล  
(10 คะแนน) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  2 ป ี
ย้อนหลัง 

3 ปี 
ย้อนหลัง 

4  
ปีย้อนหลัง 

5 ปี 
ย้อนหลัง 

 มีการใช้ประโยชน์ข้อมูล √ √ √ √ 
4. การจัดการจุด
เสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บทางถนน 
(10 คะแนน) 

 การส ารวจพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บทางถนน 

3 จุด 
 

5 จุด 
 

10 จุด 
 

15 จุด 
 

 การจัดท าแผนที่จุดเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บทางถนน 

3 จุด 
 

5 จุด 
 

10 จุด 
 

15 จุด 
 

 การจัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บทางถนน 

3 จุด 5 จุด 10 จุด 15 จุด 

5. การให้ความรู้
และ
ประชาสัมพนัธ ์
(10 คะแนน) 

 การให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุ
จราจรและการป้องกันในชุมชน 
องค์กร หรือหน่วยงาน  

ทุก  
3 เดือน 

ทุก  
2 เดือน 

ทุก  
1 เดือน 

ทุก  
1 เดือน 

 การรณรงค์ประชาสัมพันธ(์RTI 
Team) เช่น ใช้หมวกกันน็อค/
เข็มขัดนิรภัย ฯ 

จ านวน 
1 คร้ัง 

จ านวน 
2 คร้ัง 

จ านวน 
3 คร้ัง 

จ านวน 
3 คร้ัง 
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เกณฑการประเมินทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) เขตสุขภาพที่ ๙ (๙๐ คะแนน ) (ตอ)เกณฑ์การประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) เขตสุขภาพที่ 9 (90 คะแนน ) (ต่อ) 

กิจกรรมที่ การด าเนินการ (RTI Team) 
ระดับ 

พื้นฐาน
(basic) 

ดี 
(good) 

ดีมาก
(excellent) 

ยอดเยี่ยม
(Advanced) 

6. การสอบสวน
การบาดเจ็บทาง
ถนนและจ านวน
การเสียชีวิต 
(10 คะแนน) 

 การสอบสวนการบาดเจ็บ หรือ 
การตาย จากอุบัติเหตุจราจร 
กรณีเกิดเหตุการณ์ในพื้นที ่ 

 

1 
คร้ัง / ป ี

2 
คร้ัง / ป ี

3 
คร้ัง / ป ี

3 
คร้ัง / ป ี

 จ านวนการตาย หรือการ
บาดเจ็บ หรือจ านวนคร้ัง ของ
อุบัติเหตุทางถนนลดลงตาม
เกณฑ์ 

ลดลง  
5 % 

 
 

ลดลง  
10 % 

 
 

ลดลง  
20 % 

 
 

ลดลง 
30 % 

 
 

7. จ านวน
อาสาสมัครที่
สนับสนนุการ
ด าเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 
(10 คะแนน) 

 อาสาสมัครทีไ่ด้รับการอบรม
จากทีม(RTI Team) เช่น อาสา
จราจร อาสาสมัคร ของชุมชน/
หมู่บ้าน ฯลฯ 

จ านวน  
5 คน / ป ี

 

จ านวน  
10 คน / ป ี

 

_ 
 

_ 
 

 อาสาสมัครทีผ่่านการอบรม
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
สพฉ./สธฉ./ทางหลวง/ต ารวจ/
โรงพยาบาล/ฯลฯ  

_ 
 
 
 

_ 
 
 
 

จ านวน 
10 คน / ป ี

 

จ านวน 
20 คน / ป ี

 

8. การเฝ้าระวัง
การบาดเจ็บใน
ชุมชน หรือ
หน่วยงาน หรือ
องค์กร 
(10 คะแนน) 

 การเฝ้าระวังอุบัติเหตุในชุมชน 
หน่วยงาน หรือองค์กร ตาม
ก าหนดช่วงเวลาเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ เช่นเทศกาลปี
ใหม่ สงกรานต์ หรือช่วงเวลา
เร่งรีบ หรือตามที่ทีมก าหนด 
เช่น ด่านชุมชน 

ทุก 
3 เดือน 

 
 
 

ทุก 
2 เดือน 

 
 
 

ทุก 
1 เดือน 

 
 
 

ทุก 
1 เดือน 

 
 

9. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
(10 คะแนน) 

 สรุปผลการด าเนนิงาน(ก่อน-
หลัง)/การติดตามประเมินผล 

1 
ฉบับ / เร่ือง 

1  
ฉบับ / เร่ือง 

1  
ฉบับ / เร่ือง 

1  
ฉบับ / เร่ือง 
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ผลส าเร็จของการด าเนินงาน   
ผลผลิต เป้าหมาย ผลงาน 

มีพื้นที่ที่มีการด าเนินงานทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน  
(RTI Team) เขตสุขภาพที่ 9 

10 หน่วยงาน 101 หน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 

อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน ≤ 16 ต่อ ปชก.แสนคน 16  ต่อ ปชก.แสนคน 

การพัฒนาต่อยอดความส าเร็จ  
ผลจากการด าเนินงานของพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ 9 ตามกลไก “ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน”(RTI Team) 

พบว่าประสบผลส าเร็จในเชิงกระบวนการและผลลัพธ์ สามารถลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่
ด าเนินการได้จริง รวมไปถึงกลายเป็นกลไกที่ส าคัญที่ระดับประเทศให้ความสนใจและได้ขยายและพัฒนาต่อ สู่เขต
สุขภาพอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ DHS-RTI (ระดับอ าเภอ) RTI Team (ระดับต าบล) 
ภาพประกอบ    

  

  

ภาพเวทีรับรางวัล RTI Team ระดับประเทศ 30 กันยายน 2559 

การพัฒนาตอยอดความสําเร็จ 
 ผลจากการดาํเนินงานของพืน้ท่ี เขตสขุภาพที ่๙ ตามกลไก “ทมีปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน”(RTI Team) 

พบวาประสบผลสําเร็จในเชิงกระบวนการและผลลัพธ สามารถลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

ดําเนินการไดจริง รวมไปถึงกลายเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีระดับประเทศใหความสนใจและไดขยายและพัฒนาตอ สูเขต

สุขภาพอื่น ๆ ทั่วประเทศ ไดแก DHS-RTI (ระดับอําเภอ) RTI Team (ระดับตําบล)

ภาพประกอบ   

ภาพเวทีรับรางวัล RTI Team ระดับประเทศ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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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 
 สถานการณการจมนํา้ของเดก็ในเขตเขตสขุภาพท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ พบวา มแีนวโนมเพิม่มากขึน้ 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 ตามลาํดับ ซึง่มากกวา ๖.๕ ตอแสนประชากร ทีก่รมควบคมุโรคกาํหนด ๔ จงัหวดั สรปุ ตัง้แต ป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 

พบวาเขตเขตสุขภาพท่ี ๙ มีอัตราเด็กจมน้ําตายตอแสนประชากร 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 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดพื้นที่ปญหา (เสี่ยงสูง) เปนปญหาสําคัญ 

๑) จังหวัดนครราชสีมา (อําเภทพิมาย อําเภอชุมพวง) ๒) จังหวัดชัยภูมิ (อําเภอภูเขียว อําเภอแกงครอ) 

๓) จังหวัดบุรีรัมย (อําเภอละหานทราย อําเภอบานกรวด อําเภอโนนดินแดง) ๔) จังหวัดสุรินทร (อําเภอปราสาท 

อําเภอชุมพลบุรี) และพื้นที่ที่กําหนดใหเด็กจมนํ้าเปนปญหาสําคัญและไดดําเนินการพัฒนางานแลว ไดแก 

๑) จังหวัดบุรีรัมย (อําเภอกระสัง อําเภอโนนดินแดง) ๒) จังหวัดสุรินทร (อําเภอชุมพลบุรี อําเภอจอมพระ อําเภอ

เมืองสุรินทร) สวนดานหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมีการดําเนินงานของพื้นที่รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก 

๑) อบจ.(ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ) ๒) อบต. (ใหการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ หรืองบประมาณ) 

๓) หนวยกูชีพ (ใหการสนับสนุนดานบุคลากรสอนทักษะลอยตัวในนํ้า) แตปญหาที่พบคนใน ๑๖ อําเภอท่ีเส่ียง 

มีการขับเคล่ือนแกไขปญหานอย และนอกจากนั้นยังขาดทักษะกระบวนการ ไดแก การจัดประชุม มาตรการ 

การขับเคลื่อนในพื้นท่ีมีนอย และการไมเปนตัวชี้วัดของอําเภอทําใหการกํากับติดตามไมชัดเจนและเปนลักษณะ

เปนงานเชิงรับมากกวาการปองกันตามมาตรการผูกอการดีดานเด็กจมนํ้า
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 จากสถานการณและเหตผุลดงักลาว กลุมงานโรคไมตดิตอฯ (Cluster NATI) สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่๙ 

จังหวัดนครราชสีมา โดยผูรับผิดชอบงานหลัก ไดแก นายกฤศ เรียงไธสง ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ

การ และนายบารเมษฐ ผมคํา ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จึงไดดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนา

ความรวมมือและสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการปองกันเด็กจมนํ้าในพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ 

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสรางศักยภาพพื้นที่ใหมีการดําเนินงานปองกันการจมนํ้า

 การดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้าเขตสุขภาพที่ ๙ ประสบผลสําเร็จข้ึนมาไดเพราะอาศัยทิศทางการ

ดําเนินงานตามแนวทางของกรมควบคุมโรคภายใตกิจกรรม ทีมผูกอการดีปองกันการจมนํ้า (Merit Maker) 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กําหนดเกณฑประเมินผูกอการดีการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้า ๑๐ 

องคประกอบ ท่ีชัดเจน อีกท้ังสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการนิเทศติดตามผลการ

ดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้าพื้นที่เสี่ยง และประเมินรับรองในระดับเขตสุขภาพที่ ๙ และจัดเวทีนําเสนอผลงาน

วิชาการดานการปองกันเด็กจมนํ้า ทําใหดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและประสบความสําเร็จในการทํางาน ตลอดจน

มีเครือขายในระดับพื้นที่หลายแหงครอบคลุมทั้ง ๔ จังหวัด กลาวคือ มีจํานวนทีม (Merit Maker) เขตสุขภาพที่ ๙ 

จํานวน ๒๖๔ ทีม ซึ่งมากท่ีสุดของทุกเขตในประเทศไทย ประกอบดวย ระดับทอง ๓๗ ทีม ระดับเงิน ๕๕ ทีม 

ระดับทองแดง ๑๗๒ ทีม กระจายในพื้นท่ี 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) 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 ๑.  ไดเครือขายแกนนํา ประกอบดวยเจาหนาที่สาธารณสุข ทองถิ่น อบต. อพปร. มูลนิธิฮุก 

๓๑ มูลนิธิสวางคุณธรรม ครู นักเรียนที่ชวยกันเฝาระวังปองกันเด็กตกนํ้า 

 ๒.  ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ชุมชน คนทํางานเด็กจมนํ้าในพื้นที่ใหความสนใจจาก

ทุกฝายและหลาย ๆ หนวยงาน ทุกคนมีเปาหมายรวมกัน คือ เด็กปลอดภัยจากการจมนํ้า 

 ๓.  ไดรูปแบบในการดําเนินงาน พรอมที่จะขยายผลตอใหครอบคลุมทั้ง ๘๘ อําเภอ 

 ๔.  ผูบริหารเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 ๕.  หลายพืน้ทีต่ระหนกัวาเดก็เสยีชวีติ ๑ ราย เปนการสูญเสีย จึงรวมมอืกันดําเนนิการปองกนัไมใหเดก็ตก

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.  เกิดการขับเคลื่อนงานในพื้นท่ีไดดี กลาวคือ ระดับเขตสุขภาพท่ี ๙ มีจํานวนแผนปองกันการจมนํ้า 

(๒๖๔ แผน) จํานวนแหลงนํ้าเสี่ยงที่ไดรับการจัดการส่ิงแวดลอม (๑,๘๐๖ แหง) จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/รร.

อนบุาลมกีารดาํเนนิงาน (๘๑๗ แหง) จาํนวนสถานบริการสาธารณสุข ชมุชน โรงเรียนมกีารใหความรู (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 โดยสาํนักโรคไมติดตอ กรมควบคมุโรค กาํหนดเกณฑประเมนิผูกอการดกีารดาํเนนิงานปองกันเดก็จมนํา้

เพื่อเปนมาตรการในการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้า ทําใหดําเนินการไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สําคัญ 
 การดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายได เพราะการพลักดันใหพ้ืนที่ดําเนินงานไดครบสมบูรณทั้ง 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 

 โดยพื้นที่ใหการยอมรับการประเมินดังกลาวและเปนการยกระดับการทํางานโดยหลายพ้ืนที่มีการ

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 เปนการสนับสนุนพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 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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134 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
The Office of Disease Prevention and Control 9 Nakhon Ratchasima

 ระดับเงิน ๕ แหง  ๑)  อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา  (ระดับเงิน) 

    ๒)  อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  (ระดับเงิน) 

    ๓)  ต.โคกยาง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย  (ระดับเงิน) 

    ๔)  ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร  (ระดับเงิน) 

    ๕)  อ.แกงสนามนาง จ.นครราชสีมา  (ชมเชยเงิน) 

 จะเห็นวาโครงการที่ดําเนินการนี้สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด

นครราชสีมา และกรมควบคุมโรค อีกทั้งยังสรางภาพลักษณที่ดีงามและโดดเดนใหกับ สํานักงานปองกันควบคุมโรค

ที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเขตสุขภาพที่ ๙ จะเห็นไดจากการเปนสถานที่รับการศึกษาดูงานจากหลาย

เขตสุขภาพ หรือการไดรับเชิญเปนวิทยากรระดับประเทศ ระดับเขต เชน เขตสุขภาพท่ี ๑,๓,๔,๗ เปนตน ควร

ดําเนินการในปตอไปอยางตอเนื่องตามกระบวนการผูกอการดี Merit Maker สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

ผลสําเร็จของการดําเนินงาน

ระดับเงิน 5 แห่ง  1) อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา   (ระดับเงิน)  
   2) อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา   (ระดับเงิน)  
   3) ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  (ระดับเงิน)  
   4) ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  (ระดับเงิน)  
   5) อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา  (ชมเชยเงิน)  
จะเห็นว่าโครงการที่ด าเนินการนี้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  9 จังหวัด

นครราชสีมา และกรมควบคุมโรค อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามและโดดเด่นให้กับ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเขตสุขภาพที่ 9 จะเห็นได้จากการเป็นสถานที่รับการศึกษาดูงานจากหลาย
เขตสุขภาพ หรือการได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับประเทศ ระดับเขต เช่น เขตสุขภาพท่ี 1,3,4,7 เป็นต้น ควร
ด าเนินการในปีต่อไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการผู้ก่อการดี Merit Maker ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน   

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน 
จ านวนพื้นที่ที่มีการด าเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้ าในเด็ก   2 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน 
จ านวนทีมผู้ก่อการดีด้านป้องกันเด็กจมน้ าระดบัทองแดงขึ้นไป 20 ทีม 264 ทีม 
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าต่ ากว่า 15 ปี  
(≤ 6.5/แสนประชากรต่ ากวา่ 15ปี) 

≤ 6.5 
ต่อแสนประชากร 

5.58  
(69 คน) 

การพัฒนาต่อยอดความส าเร็จ 
 ผลจากการด าเนินงานของพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ 9 ตามกระบวนการ ผู้ก่อการดีการด าเนินงานป้องกันเด็ก
จมน้ า (Merit Maker) 10 องค์ประกอบ พบว่าประสบผลส าเร็จในเชิงกระบวนการและผลลัพธ์ สามารถลดการ
เสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีในพ้ืนที่ด าเนินการได้จริง รวมไปถึงกลายเป็นเขตสุขภาพตัวอย่าง 
ที่มีกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบ ชัดเจน ต่อเนื่อง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค
เขตอ่ืนๆทั้งประเทศ รวมถึงมีพ้ืนที่ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในระดับทอง และเงินของประเทศ ในการเป็นศูนย์
การเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศ 
ภาพประกอบ  

 
ภาพเวทีรับรางวัล ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ าระดับประเทศ  วันที่ 12 มกราคม 2560 

 

การพัฒนาตอยอดความสําเร็จ
 ผลจากการดําเนินงานของพื้นที่ เขตสุขภาพที่ ๙ ตามกระบวนการ ผูกอการดีการดําเนินงานปองกันเด็ก

จมนํ้า (Merit Maker) ๑๐ องคประกอบ พบวาประสบผลสําเร็จในเชิงกระบวนการและผลลัพธ สามารถลดการ

เสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ปในพื้นที่ดําเนินการไดจริง รวมไปถึงกลายเปนเขตสุขภาพตัวอยาง 

ที่มีกระบวนการดําเนินงานที่เปนระบบ ชัดเจน ตอเนื่อง ในการเปนแหลงเรียนรูใหกับ สํานักงานปองกันควบคุมโรค

เขตอื่น ๆ  ทั้งประเทศ รวมถึงมีพื้นที่ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในระดับทอง และเงินของประเทศ ในการเปนศูนย

การเรียนรูและเปนแบบอยางที่ดีของประเทศ

ภาพประกอบ 

ภาพเวทีรับรางวัล ผูกอการดีปองกันการจมนํ้าระดับประเทศ  วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

สว
นท

ี่ ๕
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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)

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)

ภาพ
กิจกรรม
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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)

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)

ภาพกีฬาหนวยงานราชการสัมพันธ ครั้งที่ ๕ (วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) ภาพ
กิจกรรม
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ภาพการตรวจสุขภาพบุคลากร สคร.๙ ประจําป ๒๕๕๙  

(วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ สคร.๙ นครราชสีมา)

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)

ภาพกิจกรรม
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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)

ภาพการฝกซอมแผนตอบโตสาธารณภัยดานการแพทยและสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ป ๒๕๕๙ 

(วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการชวยรบที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา)

ภาพกิจกรรม

ภาพ
กิจกรรม
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ภาพกิจกรรมจิตอาสาและใหความรูที่โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา 

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

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)

ภาพกิจกรรม
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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 และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดรายงานประจําป 
จากกระบวนการวิเคราะห รวบรวม เรียบเรียงผลการดําเนินงานและกิจกรรมการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพที่สําคัญในปที่ผ านมา เพื่อเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบและใชประโยชนตอไป เพ่ือใหการจัดทํารายงานประจําปดังกลาวบรรลุตาม
วัตถุประสงค จึงขอแตงตั้งคระทํางานจัดทํารายงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

คณะที่ปรึกษา
 (๑)  นายธีรวัฒน วลัยเสถียร   ผูอํานวยการ สคร.๙ นครราชสีมา  ประธานที่ปรึกษา
 (๒)  นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   ที่ปรึกษา
 (๓)  นางกาญจนา  ยังขาว  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   ที่ปรึกษา

คณะทํางาน
 (๑)   นายบัณฑิต  วรรณประพันธ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   ประธานคณะทาํงาน
    กลุมแผนงานและประเมินผล
 (๒)  นายประดิษฐ ทองจุน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน
    กลุมพัฒนาวิชาการ
 (๓)  นางนิ่มนวล  ปุญยหทัยพงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน
    กลุมพัฒนาองคกร
 (๔) นายนันท  ฉัตรพรมราช  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ    คณะทํางาน
    กลุมบริหารงานทั่วไป
 (๕)  นายอภิรัตน โสกําปง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน
    กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง
 (๖)  นางเบญจมาศ อุนรัตน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน
    กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 (๗)  นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน
    กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย

/(๘) นางนันทนา...
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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)  กาํหนดองคประกอบของการจัดทาํงานรายงาน รปูแบบ เนือ้หา ภาพกจิกรรม ผลการดาํเนนิทีน่าสนใจ 
  และเปนประโยชนในการปองกันควบคุมโรค

/(๓) กํากับ ติดตาม...
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 (๓)  กาํกบั ตดิตาม และมอบหมายทีผู่ทีเ่กีย่วของ วเิคราะหขอมลู ผลการดาํเนนิงานใหถกูตอง 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   วลัยเสถียร

 นางสาวสุชัญญา   มานิตยศิริกุล

 นางกาญจนา   ยังขาว

บรรณาธิการ
 ดร.บัณฑิต   วรรณประพันธ

กองบรรณาธิการ
 นางลักลีน   วรรณประพันธ

 นายอนุเทพ   แซเลา

 นางสาวพวงเพชร   กฤษหมื่นไวย

คณะทํางาน
 นายประดิษฐ   ทองจุน

 นางนิ่มนวล    ปุญยหทัยพงศ

 นายนันท    ฉัตรพรมราช

 นายอภิรัตน    โสกําปง

 นางเบญจมาศ    อุนรัตน

 นางทิติยาณี    เทพหัสดิน ณ อยุธยา

 นางนันทนา    แตประเสริฐ

 นางกัลยาณี    จันธิมา

 นายวิเศษ    วริศรางกูล

 นางดวงจันทร    จันทรเมือง

 นายนิยม    ไกรปุย

 นายเสวียน    คําหอม

 นางเปรมปรีดิ์    ชวนะนรเศรษฐ

 นางญาดา    โตอุตชนม

 พ.จ.อ.ยรรยง    ทองประดิษฐ

 นายประดิษฐ    บุญเอก

 นางมยุรี    บุญเรืองศรี

 นายสุริยันต    บุติมาลย

 นายเดชาธร    วงศหิรัญ
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