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คำำ�นำำ�
การพััฒนาให้้ประชาชนมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีนั้้�นต้้องการองค์์ประกอบหลากหลายมิิติิทั้้�งด้้านความเป็็นอยู่่�
สุุขภาพ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม และด้้วยความซัับซ้้อนขององค์์ประกอบ ในแง่่การบริิหารจััดการ จึึงมีีการจำำ�แนก
ภารกิิจและก่่อตั้้ง� สถาบััน หรืือหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อดููแลองค์์ประกอบจำำ�เพาะนั้้�น ๆ ซึ่่ง� จะช่่วยให้้แต่่ละองค์์ประกอบ
มีีความลุ่่�มลึึกในการพััฒนา แต่่ทว่่าการจำำ�แนกภารกิิจดัังกล่่าว นานวัันเข้้ากลัับกลายเป็็นการพััฒนาแยกส่่วน
ทุุกวัันนี้้�จึึงต้้องมากล่่าวถึึงวาระของการ “บููรณาการ” อย่่างจริิงจััง
เมื่่�อวัันที่่� 5 มิิถุุนายน 2560 ได้้เกิิดโอกาสสำำ�คััญครั้้�งใหม่่สำำ�หรัับการบููรณาการที่่�เข้้มแข็็ง นั่่�นคืือการเกิิดขึ้้�น
ของ “คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.)” ตามมติิเห็็นชอบของนายกรััฐมนตรีี และที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิหารราชการแผ่่นดิินเชิิงยุุทธศาสตร์์ กลไกนี้้� เป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตใน
ระดัับพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ใกล้้ชิิดกัับประชาชน เกิิดการบููรณาการเป้้าหมาย ทิิศทางและยุุทธศาสตร์์ร่่วมกัันระหว่่าง
หน่่วยงานของรััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่่างเป็็นองค์์รวม เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน โดยมีี
พื้้�นที่่�เป็็นฐาน และประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง มีีความเป็็นเจ้้าของและการนำำ�ร่่วมกััน โดยประสานความร่่วมมืือ
สู่่�การสร้้างเสริิมให้้บุุคคล ครอบครััว และชุุมชน มีีสุุขภาวะทางกาย จิิต และสัังคมเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและยั่่�งยืืน
การเกิิดขึ้้�นของกลไก พชอ. นี้้� ทำำ�ให้้เห็็นภาพฝัันของการมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิงในการมองปััญหาสุุขภาพ
ประชาชนแบบองค์์รวม อย่่างไรก็็ตามสิ่่�งที่่�ต้้องได้้รัับการพััฒนาคู่่�ขนานกัันคืือ องค์์ความรู้้� และเครื่่�องมืือที่่�จะช่่วย
สร้้างความเข้้าใจ และเชื่่�อมโยงประเด็็นต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกัันระหว่่างภาคส่่วนต่่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการพััฒนา
แผนกลยุุทธ์์ระยะสั้้น� และระยะยาว ซึ่่ง� จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับข้้อมููลนำำ�เข้้าที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับการประเมิินและการจััดลำำ�ดับั
ความสำำ�คัั ญ ของปัั ญ หา รวมถึึ ง การติิ ด ตามประเมิิ น ผล ดัั ง นั้้� น การสร้้างความเข้้มแข็็ ง และยั่่� ง ยืื น ของกลไก
แห่่งโอกาสครั้้�งนี้้� จำำ�เป็็นต้้องพััฒนาระบบข้้อมููลที่่�ครอบคลุุมมิิติต่ิ ่าง ๆ ของวิิถีีชีีวิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นสุุขภาพ
ที่่�เชื่่�อมโยงไปยัังคุุณภาพชีีวิิต ที่่�เดิิมถููกเก็็บไว้้อย่่างกระจััดกระจายตามภารกิิจของภาคส่่วนต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์เชื่่�อมโยง และการติิดตามประเมิินผล ภายใต้้กลไก พชอ. นอกจากนั้้�น
จำำ�เป็็นต้้องพััฒนากลไกคู่่�ขนานเพื่่�อช่่วยสร้้างความเข้้มแข็็ง สนัับสนุุนการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่าง เสริิมพลััง
เชื่่�อมโยงการดำำ�เนิินงานทั้้�งแนวราบและแนวดิ่่�งอย่่างต่่อเนื่่�อง
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กรมควบคุุมโรค ในฐานะภาคส่่วนหลัักระดัับชาติิในการสร้้างสุุขภาพที่่ดี� ใี ห้้ประชาชน อัันเป็็นองค์์ประกอบใหญ่่
ของมิิติิคุุณภาพชีีวิิต โดยประเด็็นสุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อนั้้�น นัับเป็็นปััญหาสุุขภาพที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดที่่�คุุกคามคุุณภาพ
ชีีวิิตประชาชนไทยในปััจจุุบััน กองโรคไม่่ติิดต่่อ ภายใต้้กรมควบคุุมโรค จึึงได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการสร้้าง
ความเข็็มเข็็งและยั่่�งยืืนของกลไก พชอ. เพื่่�อที่่�จะแก้้ปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชนแบบองค์์รวมครอบคลุุมถึึงสาเหตุุ
ต้้นน้ำำ�� จึึงได้้ลงพื้้�นที่่�ระดัับอำำ�เภอ และตำำ�บล เพื่่�อศึึกษาประเมิิน การรัับรู้้� ความตระหนัักต่่อโรคไม่่ติิดต่่อ
มุุมมองด้้านความเกี่่�ยวข้้อง (ความเข้้าใจ ปััจจุุบััน ความเป็็นจริิง สิ่่�งที่่�ควรเป็็น) การรัับรู้้�กลไกการดำำ�เนิินงาน
คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิตร
ิ ะดัับอำำ�เภอ (พชอ.) และระบบข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ
และนำำ�หลัักฐานที่่�ได้้มาพััฒนาข้้อเสนอต่่อการพััฒนาเครื่่�องมืือและกลไกสนัับสนุุนในแต่่ละระดัับต่่อไป โดยหนึ่่�ง
ในเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญคืือ “เกณฑ์์รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิการป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ 4.0 โดยกลไก
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่�สาขาโรคไม่่ติิดต่่อ” ที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยสำำ�นัักงานผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และกองนวััตกรรม
และวิิจัยั โดยการต่่อยอดรายละเอีียดตามบริิบทโรคไม่่ติดิ ต่่อบนรางวััลนี้้ไ� ม่่เพีียงแต่่จะเป็็นการส่่งเสริิมขวััญกำำ�ลังั ใจ
ในการดำำ�เนิินงานของพื้้�นที่่�แล้้ว ยัังเป็็น guideline ที่่�จะช่่วยให้้การนำำ�เข้้าข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ การเชื่่�อมโยงประเด็็น
สู่่�การมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิงมีีความชััดเจนขึ้้�น และสามารถกำำ�หนดทิิศทางกลยุุทธ์์บนเป้้าหมายคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�สอดคล้้องกัับบริิบทของโรคไม่่ติิดต่่อได้้ดีีขึ้้�น

ดร.นพ.อรรถเกีียรติิ กาญจนพิิบููลวงศ์์
กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค
บรรณาธิิการ
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ข้้อเสนอแนะจากผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ต่่อกลไกการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในระดัับอำำ�เภอ
ท่่านชาญเชาวน์์ ไชยานุุกิิจ
ประธานคณะอนุุกรรมการมีีส่่วนร่่วมและรัับฟัังความเห็็นภายใต้้
คณะกรรมการจััดทำำ�ธรรมนููญว่่าด้้วยระบบสุุขภาพแห่่งชาติิ (สช.) และอดีีตปลััดกระทรวงยุุติิธรรม

“ยุุติิธรรม (Justice) ไม่่ใช่่เพีียงเรื่่�องตััวบทกฎหมาย
แต่่เป็็นปััจจััยกำำ�หนดทางสัังคมของการมีีสุุขภาวะที่่�ดีี

(Social dominant of health)”

	ยุุติิธรรม (Justice) ไม่่ใช่่เพีียงเรื่่�องตััวบทกฎหมาย แต่่ยัังหมายรวมไปถึึง วััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา (Culture of
lawfulness) เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวิิถีชีี วิี ติ (Way of life) ซึ่่ง� นัับเป็็นปััจจัยั กำำ�หนดทางสัังคมของการมีีสุขุ ภาวะที่่�ดีี (Social dominant
of health) อัันมีีความหมายกว้้างครอบคลุุมไปยัังสาเหตุุของปััญหา ดัังคำำ�นิยิ ามใน พรบ. สุุขภาพแห่่งชาติิ ซึ่่ง� ต้้องอาศััยกระบวนการ
มีีส่่วนร่่วมของภาคีีต่่าง ๆ ในชุุมชน ภายใต้้แนวคิิดชุุมชนเข้้มแข็็งในการจััดการ อัันเป็็นเป้้าประสงค์์หนึ่่�งของกลไกพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิตร
ิ ะดัับอำำ�เภอ (พชอ.) ซึ่่�งแน่่นอนว่่าจะนำำ�ไปสู่่�การลดการเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อได้้
กลไก พชอ. ถููกก่่อตั้้�งเพื่่�อเป็็นกลไกกลางที่่�เชื่่�อม ส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค และส่่วนท้้องถิ่่�น โดยกำำ�หนดเป้้าหมายร่่วมคืือ
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต (Quality of life) ซึ่่�งที่่�ในอดีีตนั้้�นยัังอาจกล่่าวได้้ว่่ายัังมีีรอยต่่อระหว่่างภาคส่่วนต่่าง ๆ ดัังนั้้�นกลไกนี้้�จะ
มาช่่วยให้้เกิิดการทำำ�งานแบบไร้้รอยต่่อ (Seamless) บนหลัักการของประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง (People centric)
การขัับเคลื่่�อนกลไก พชอ. ให้้มีีการมีีส่่วนร่่วมของภาคส่่วนที่่�เข้้มแข็็ง ยัังต้้องอาศััยการสื่่�อสารอธิิบายระเบีียบสำำ�นัักนายก
ให้้ชััดเจนในทุุกระดัับ ส่่งเสริิมกระบวนการการสร้้างเป้้าหมายร่่วมระหว่่างภาคส่่วน และมีีการให้้องค์์ความรู้้�เพื่่�อเชื่่�อมโยง
คุุณภาพชีีวิิตกัับสุุขภาพ และปััจจััยทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้ทุุกภาคส่่วนเข้้าใจความเกี่่�ยวข้้องและบทบาท
ที่่�สำำ�คััญของตนเอง นอกจากนั้้�นควรเสริิมทัักษะกระบวนการ “Problem solving” ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ความตระหนัักในสาเหตุุ
ของปััญหาเชิิงระบบที่่�ความเกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยงกััน สู่่�การกำำ�หนดเป้้าหมายสำำ�คััญ และมาตรการกิิจกรรมสำำ�คััญร่่วมกััน เพื่่�อการ
จััดการปััญหาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้�ปััจจััยสำำ�คััญที่่�เพิ่่�มความเป็็นไปได้้ของความสำำ�เร็็จคืือภาวะผู้้�นำำ� (Leadership) ทั้้�งของ
ตััวกลไก และของเลขานุุการคณะกรรมการ พชอ. ซึ่่�งได้้แก่่ สาธารณสุุขอำำ�เภอ และผู้้�ช่่วยสาธารณสุุขอำำ�เภอ และทัักษะ
การจััดการภาครััฐแนวใหม่่
	ปััจจุุบัันฟัังก์์ชั่่�นของกระทรวงยุุติิธรรมนั้้�นมีีอยู่่�ที่่�ระดัับประเทศ และจัังหวััด ไม่่มีีหน่่วยย่่อยในระดัับอำำ�เภอ ดัังนั้้�นกลไก
พชอ. นี้้�จะเป็็นตััวเชื่่�อมวาระของ ยุุติิธรรม อัันเป็็นวาระสำำ�คััญหนึ่่�งของคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้พื้้�นที่่�มีีความเข้้าใจต่่อ
หลัักการคุุณภาพชีีวิิต และการมีีส่่วนร่่วมของภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง การมีีแนวทางเพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�ความเข้้าใจ และแนวปฏิิบััติิที่่�
เชื่่�อมโยงคุุณภาพชีีวิิต โรคไม่่ติิดต่่อ ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งเชิิงพฤติิกรรม สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม กัับบทบาทของภาคีีต่่าง ๆ จึึงเป็็น
สิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์ และวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ ตลอดจนการติิดตามประเมิินผล ของกลไก พชอ.
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นายแพทย์์ประสิิทธิ์์�ชััย มั่่�งจิิตร
รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักสนัับสนุุนระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ
สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข

“การใช้้เกณฑ์์ประเมิินรางวััลคุุณภาพ ต้้องมุ่่�งไปที่่�การต่่อยอด
การทำำ�งานของพื้้�นที่่� หรืือพััฒนาเป็็นข้้อเสนอให้้พื้้�นที่่�ต่่าง ๆ นำำ�ไปใช้้
โดยไม่่ยากเกิินไป หรืือง่่ายเกิินไปและให้้พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการเองได้้
และคงสภาพไว้้ยั่่�งยืืน

พชอ. คืือ กลไกที่่�หลาย ๆ คนมองเห็็นปััญหาร่่วมกััน มีีเป้้าหมายร่่วมกััน และสามารถแก้้ไขปััญหานั้้�นได้้ ซึ่่�งมีีส่่วนร่่วมใน
การดำำ�เนิินการร่่วมกััน หรืือเรีียกสั้้�น ๆ ว่่า “เป็็นเพื่่�อน เป็็นพวกกััน” โดยกลไก พชอ. จะเน้้นให้้เกิิด Unity ร่่วมกััน หรืือ Unity
district team ควรมุ่่�งเน้้นที่่�การจััดการปััจจััยเสี่่�ยงมากกว่่าการรัักษา รวมถึึงเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมของภาคีี และการเข้้าใจกลไก
การเกิิดโรค และความเชื่่�อมโยงสััมพัันธ์์กัับปััจจััยกำำ�หนดต่่างๆ ของภาคีีจะสามารถสร้้างการมีีส่่วนร่่วมแบบยั่่�งยืืนได้้
UCCARE เป็็นกรอบการดำำ�เนิินงานการจััดการสุุขภาพระดัับอำำ�เภอที่่�สามารถนำำ�ไปบููรณาการเข้้ากัับเกณฑ์์ประเมิิน
รางวััลคุุณภาพสาขาโรคไม่่ติิดต่่อได้้ โดยองค์์ประกอบของ UCCARE ได้้แก่่ การมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายและชุุมชน ประชาชน
และผู้้�รัับบริิการได้้รัับบริิการตามความจำำ�เป็็น การมีีส่่วนร่่วมของภาคีีและเครืือข่่ายชุุมชน การทำำ�งานจนเกิิดคุุณค่่าทั้้�งกัับ
ผู้้�รัับบริิการและตััวผู้้�ให้้บริิการเอง การแบ่่งปัันทรััพยากรและการพััฒนาบุุคลากร และการให้้บริิการสุุขภาพตามบริิบทที่่�จำำ�เป็็น
เรื่่� อ งข้้อมููล และการวิิ เ คราะห์์ ข้้อมูู ลยัั ง คงเป็็ น จุุ ด อ่่ อ นของกลไก พชอ. โดยหากพื้้� น ที่่� จ ะดำำ� เนิิ น การเรื่่� อ ง NCDs
ภาคสาธารณสุุขจะต้้องเป็็นทีีมหลััก เนื่่�องจากภาคส่่วนอื่่�น ๆ ไม่่คุ้้�นเคยกัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านนี้้� ดัังนั้้�นข้้อมููลที่่�จะทำำ�ให้้
คณะกรรมการ พชอ. เข้้าใจ เห็็นความเชื่่�อมโยง และเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของบทบาทภาคส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องเป็็นข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาคีีต่่าง ๆ ด้้วย เช่่น อุุบััติิเหตุุส่่งผลให้้มีีผู้ป่้� ่วยติิดบ้้านติิดเตีียงจำำ�นวนกี่่�คน สุุรปเป็็นสาเหตุุของการเกิิดโรคกี่่�คน
เป็็นต้้น กลไกการให้้รางวััลถืือเป็็นการพััฒนาส่่วนหนึ่่�ง โดยหากใช้้อย่่างถููกต้้องจะเป็็นการส่่งเสริิม หากใช้้ไม่่ถููกต้้องอาจจะ
ส่่งผลต่่อการเพิ่่�มภาระงานให้้กัับพื้้�นที่่� และด้้อยค่่าผู้้�ที่่�ไม่่ผ่่านเกณฑ์์รางวััล ดัังนั้้�นผลลััพธ์์การใช้้เกณฑ์์ประเมิินรางวััลคุุณภาพ
ต้้องมุ่่�งไปที่่�การต่่อยอดการทำำ�งานของพื้้�นที่่� หรืือพััฒนาเป็็นข้้อเสนอให้้พื้้�นที่่�ต่่าง ๆ นำำ�ไปใช้้ โดยไม่่ยากเกิินไป หรืือง่่ายเกิินไป
และให้้พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการเองได้้ และคงสภาพไว้้อย่่างยั่่�งยืืน การทำำ�งานภายใต้้กลไก พชอ. ควรคำำ�นึึงถึึง หลัักการ “5 อย่่า”
กัับ พชอ. ได้้แก่่ 1. อย่่ากำำ�หนดประเด็็นให้้ พชอ. แก้้ 2. อย่่าคิิดว่่า พชอ.จะต้้องแก้้ไขเฉพาะด้้านสุุขภาพเท่่านั้้น� 3. อย่่าคาดหวัังว่่า
ปััญหาต่่าง ๆ จะสามารถแก้้ไขได้้ภายในระยะเวลาอัันสั้้�น 4. อย่่าให้้ พชอ. เป็็นเพีียงแค่่งานงานหนึ่่�ง 5. อย่่าติิดกรอบทำำ�งาน
แบบเดิิม ๆ

การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
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โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ
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รศ.ดร.นายแพทย์์ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มหาวิิทยาลััยมหิิดล

“กลไก พชอ. คืือกลไกสำำ�หรัับจััดการปััจจััยต้้นน้ำำ��
มากกว่่าปลายน้ำำ�� ระบบสุุขภาพอำำ�เภอ (DHS)

จะช่่วยหนุุนเสริิมกลไก พชอ.”

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ไม่่ได้้คาดหวัังให้้กลไก พชอ. ไปดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาการเจ็็บป่่วย แต่่ต้้องการให้้ไป
แก้้ไขปััญหาคุุณภาพชีีวิติ จริิง ๆ แล้้ว โรคไม่่ติดิ ต่่อ และปััจจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องนั้้�นเป็็นปััญหาสุุขภาพ ที่่�สามารถเชื่่อ� มโยงเข้้าหาคุุณภาพ
ชีีวิิตได้้ อย่่างไรก็็ตามความครอบคลุุม และความเข้้มข้้นของการเชื่่�อมโยงนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับความรู้้�ความเข้้าใจของฝ่่ายเลขานุุการ
ของกลไก พชอ. ที่่�จะพาให้้คณะกรรมการส่่วนที่่�เกี่่ย� วข้้องส่่วนอื่่น� เห็็นความสำำ�คัญ
ั และเชื่่อ� มโยงกัับคุุณภาพชีีวิติ ทั้้�งในระดัับอำำ�เภอ
และในระดัับจัังหวััด หรืือส่่วนกลาง ที่่�จะออกข้้อสั่่�งการในแต่่ละภาคส่่วนราชการ
กลไก พชอ. คืือ กลไกสำำ�หรัับจััดการปััจจััยต้้นน้ำำ��มากกว่่าปลายน้ำำ�� คำำ�ว่่าต้้นน้ำำ��หมายความว่่าไปจััดการปััญหาก่่อนที่่�
คนจะเกิิดโรค แน่่นอนอย่่างที่่�พวกเราทราบ เราต้้องการความร่่วมมืือทุุกภาคส่่วน เพื่่�อจััดการปััญหาต้้นน้ำำ�� เหล่่านั้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็น
เรื่่อ� งการศึึกษา เศรษฐกิิจ สัังคม การดููแลเรื่่อ� งจิิปาถะทั้้�งหลาย ซึ่่ง� ท้้องถิ่่น� มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างมากเพราะมีีความใกล้้ชิิดกัับประชาชน
และเป็็นฝ่่ายดำำ�เนิินการ โดยภารกิิจของท้้องถิ่่น� จะมีีทั้้ง� ส่่วนนโยบาย และการดำำ�เนิินกิิจกรรม ซึ่่ง� แตกต่่างจากกลไก พชอ. เนื่่�องจาก
พชอ. จะเป็็นกลไกที่่�เกี่่�ยวข้้องเพีียงเรื่่�องนโยบาย และช่่วยประสานเพื่่�อให้้เกิิดการทำำ�กิิจกรรมขึ้้�นมาเท่่านั้้�น ดัังนั้้�นเราพบว่่า
พื้้�นที่่�ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จจะมีีโครงสร้้างที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่างอำำ�เภอกัับตำำ�บล โดยอาจจะผ่่านโครงสร้้างที่่�เรีียกว่่า คณะกรรมการ
พััฒนาหน้้าที่่�ระดัับตำำ�บล (พชต.) โดยบางแห่่งอาจมีีคณะกรรมการย่่อยถึึงระดัับหมู่่�บ้้าน
	ระบบสุุขภาพอำำ�เภอ (District Health System: DHS) คืือ ระบบการทำำ�งานด้้านสุุขภาพระดัับอำำ�เภอร่่วมกััน กัับทุุกภาคส่่วน
ด้้วยการบููรณาการทรััพยากรภายใต้้บริิบทของพื้้�นที่่� โดยมีีเป้้าหมายร่่วมเพื่่�อสุุขภาวะของประชาชน ตามองค์์ประกอบ UCCARE
ซึ่่�งประกอบไปด้้วย 1. Unity District Health Team 2. Customer focus 3. Community Participation 4. Appreciation
5. Resource Sharing and Human Development 6. Essential Care ถึึงแม้้ระบบ DHS นี้้�จะกล่่าวครอบคลุุมถึึงเรื่่อ� งสุุขภาพ
และระบบบริิการสุุขภาพค่่อนข้้างมาก แต่่เป้้าหมายมุ่่�งไปที่่�สุุขภาวะ หรืือคุุณภาพชีีวิิต และเน้้นส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของ
ภาคส่่วนต่่าง ๆ และประชาชน เช่่นเดีียวกัับเป้้าหมายของ พชอ. โดยระบบ DHS ได้้กล่่าวถึึงการแบ่่งปัันทรััพยากรอย่่างชััดเจน
อัันจะเป็็นแนวทางที่่�จะเสริิมให้้มีีการจััดสรรทรััพยากรเพื่่�อความยั่่�งยืืนของกลไก พชอ. ด้้วย
การจััดให้้มีีเกณฑ์์รางวััลคุุณภาพเป็็นสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ นอกจากจะช่่วยเพิ่่�มความท้้าทาย และกำำ�ลัังใจในการทำำ�งาน
ของกลไก พชอ. แล้้ว ยัังช่่วยชี้้�แนะองค์์ประกอบ และกิิจกรรมพื้้�นฐานสำำ�คััญสำำ�หรัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในประเด็็นปััญหา
โรคไม่่ติิดต่่อ และกรอบแนวคิิดที่่�เชื่่�อมโยงสู่่�ปััจจััยทางสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมต่่าง ๆ ครอบคลุุมกลุ่่�มประชากร ทุุกกลุ่่�มวััย
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พัันตำำ�รวจเอกหญิิง แพทย์์หญิิงทััศนีีย์์ รวีีภควััต
นพ.(สบ 5) หััวหน้้ากลุ่่�มงานเวชศาสตร์์ครอบครััว
โรงพยาบาลตำำ�รวจ

“ตำำ�รวจมีีส่่วนสำำ�คััญกัับการจััดการปััจจััยเสี่่�ยง
โรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่� ผ่่านการบัังคัับใช้้กฎหมาย
และแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง”

	ตำำ�รวจเป็็นภาคีีสำำ�คััญในคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) โดยในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยเสี่่�ยง
ด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�ตำำ�รวจเกี่่�ยวข้้องคืือ การควบคุุมการบัังคัับใช้้กฎหมาย เช่่นการจำำ�หน่่ายอาหารที่่�ไม่่ปลอดภััยในพื้้�นที่่�
การควบคุุมยาสููบและเครื่่�องดื่่ม� แอลกอฮอล์์ การจััดการขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การควบคุุมอุุบัติั เิ หตุุที่่เ� กี่่ย� วกัับแอลกอฮอล์์ โดยข้้อมููล
หรืือรายงานสถานการณ์์ที่่�สามารถนำำ�เข้้าในการประชุุมคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) ได้้แก่่ ข้้อมููล
การควบคุุมยาสููบ เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ และขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งถืือเป็็นหนึ่่�งปััจจััยก่่อโรคไม่่ติิดต่่อ เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม
ข้้อมููลเหล่่านี้้�ยัังมีีการรายงานในระบบ CRIMES ค่่อนข้้างน้้อย เนื่่�องจากตามแนวทางจะเน้้นการตัักเตืือนเป็็นลำำ�ดัับแรก
แม้้กระนั้้�นในส่่วนของตำำ�รวจเองมีีความตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการใช้้ประโยชน์์ของข้้อมููลดัังกล่่าว และทางโรงพยาบาล
ตำำ�รวจจะสนัับสนุุนการสืืบค้้นข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับการอุุบััติิเหตุุที่่�เกี่่�ยวกัับแอลกอฮอล์์ ข้้อมููลการกระทำำ�ความผิิดจากควบคุุมยาสููบ
และเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ อาหารไม่่ปลอดภััย และขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เสนอและนำำ�เข้้าข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับ พชอ. ให้้กัับหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในกรมตำำ�รวจ เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลมาเสนอต่่อคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) กรม
กองที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อขยายผลต่่อไป และถึึงแม้้ว่่าข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ไม่่ได้้ถููกบัันทึึกในระบบ CRIMES แต่่ในอีีกทางหนึ่่�งใน
เชิิงคุุณภาพ ตำำ�รวจสามารถนำำ�ลัักษณะหน้้างานมาร่่วมแลกเปลี่่�ยนและหารืือร่่วมกัันในประเด็็นปััญหา พชอ. นั้้�น ๆ ได้้
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นายแพทย์์ทวีีทรััพย์์ ศิิรประภาศิิริิ
นายแพทย์์ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ (ด้้านเวชกรรมป้้องกััน) กรมควบคุุมโรค

“รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิควรถืือเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้กัับกลไก พชอ.

โดยเป็็นทั้้ง� กำำ�ลังั ใจให้้คนทำำ�งาน พชอ. และเป็็นการสร้้างแรงจููงใจ
ในการพััฒนา พชอ. อย่่างต่่อเนื่่�อง ในประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
ไม่่ตกหลุุมพรางหรืือติิดกัับดัักกัับเกณฑ์์หรืือตััวชี้้�วััด
โดยขาดความเข้้าใจแก่่นหรืือเบื้้�องหลัังเกณฑ์์คุุณภาพนั้้�น”

	ความรู้้�และข้้อมููล เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการสนัับสนุุน กลไกพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในระดัับอำำ�เภอให้้ทำำ�งานได้้ตอบสนอง
ความต้้องการของประชาชนในพื้้�นที่่� ตรงบริิบท และมีีประสิิทธิิผล โดยเฉพาะกรณีีโรคไม่่ติิดต่่อ ซึ่่�งเป็็นปััญหาสุุขภาพสำำ�คััญ
ที่่�มีีผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตประชาชนสููงและกว้้างขวาง มีีความหลากหลายทั้้�งมิิติิด้้านตััวโรคและผลกระทบ มิิติิด้้านบุุคคล
พฤติิกรรม การดำำ�เนิินชีีวิิต มิิติิด้้านชุุมชน มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และมิิติิด้้านการบริิการส่่งเสริิม ป้้องกััน และดููแลรัักษา ตลอดจน
ฟื้้�นฟููสภาพ
การศึึกษาระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับกลไก พชอ. จึึงเป็็นประโยชน์์ที่่�รวมถึึงการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจให้้กัับ
คนที่่�ทำำ�งาน พชอ. เกี่่�ยวกัับข้้อมููล และการช่่วยให้้กลไก พชอ. ทราบว่่า ต้้องมีีข้้อมููลอะไร จะรวบรวมอย่่างไร วิิเคราะห์์อะไร
และใช้้อย่่างไร ในการวางแผนและการแก้้ไขปััญหาคุุณภาพชีีวิิตของพื้้�นที่่�
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นายแพทย์์กฤษฎา หาญบรรเจิิด
ผู้้�อำำ�นวยการกองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค

“ความร่่วมมืือ และร่่วมรัับผิิดชอบจากหลายภาคส่่วน
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ในการจััดการปััญหาคุุณภาพชีีวิิตที่่�ซัับซ้้อน
ดัังเช่่น โรคไม่่ติิดต่่อ เครื่่�องมืือที่่�จะช่่วยหนุุนเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมภายใต้้กลไก พชอ. จึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น”

โรคไม่่ติิดต่่อเป็็นปััญหาทางสาธารณสุุขที่่�สำำ�คััญ ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพและเศรษฐกิิจโดยรวมของประเทศ
รวมถึึงในระดัับโลก เป็็นสาเหตุุที่่�ก่่อให้้เกิิดการตายก่่อนวััยอัันควรในทุุกกลุ่่�มประเทศ ไม่่ว่่าจะเป็็นประเทศที่่�มีีรายได้้สููงหรืือ
ประเทศที่่�มีีรายได้้ปานกลางและต่ำำ�� ส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตโดยรวม โรคไม่่ติิดต่่อ มีีสาเหตุุเนื่่�องจากพฤติิกรรมของมนุุษย์์
ไม่่ว่า่ จะเป็็นในด้้านการบริิโภค ความเป็็นอยู่่� การดำำ�เนิินชีีวิติ ปััจจัยั เสี่่ย� งสำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ การบริิโภคอาหารด้้อยสุุขภาพ หวาน มััน เค็็ม
การบริิโภคเครืืองดื่่�มแอลกอฮอล์์ การสููบบุุหรี่่� การขาดกิิจกรรมทางกายที่่�เหมาะสม การอยู่่�ในสถานที่่�มีีมลภาวะ การดำำ�เนิิน
มาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อลดการเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อ ไม่่อาจประสบความสำำ�เร็็จได้้ โดยภาคสาธารณสุุขเพีียงอย่่างเดีียว ความร่่วมมืือ
หลายภาคส่่วน โดยเฉพาะนอกภาคสาธารณสุุขมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จในการจััดการปััญหาซัับซ้้อนของโรคไม่่ติดิ ต่่อ
อย่่างมาก
กลไก พชอ. เป็็นกลไกหนึ่่�งที่่�มีีความเหมาะสม ที่่�จะใช้้ในการดำำ�เนิินการจััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ เนื่่�องจากเป็็นกลไก
ทีีมีีองค์์ประกอบจากหลากหลายภาคส่่วน เช่่น ฝ่่ายปกครอง เกษตร ภาคการศึึกษา ฯลฯ ร่่วมกัันดำำ�เนิินการเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต
โดยการจััดการปััญหาต่่าง ๆ ตามบริิบทของพื้้น� ที่่� การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยาของกองโรคไม่่ติดิ ต่่อที่่จ� ะปรัับปรุุง
เกณฑ์์รางวััลคุุณภาพ พชอ. ให้้มีีความสอดคล้้องเฉพาะกัับการดำำ�เนิินการในเรื่่�องโรคไม่่ติิดต่่อจึึงเป็็นการดำำ�เนิินการก้้าวสำำ�คััญ
ในความพยายามที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากกลไก พชอ. เพื่่�อจััดการโรคไม่่ติิดต่่อให้้ได้้ผลสััมฤทธิ์์�สููงสุุด
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บทที่
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สถานการณ โรคไมติดตอ

ในประเทศไทยในปจจ�บัน
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บทที่่�

1

สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อ
ในประเทศไทยในปััจจุุบััน

สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อ
กลุ่่�มโรค NCDs (Non-communicable diseases หรืือโรคไม่่ติิดต่่อ) เป็็นปััญหาสุุขภาพอัันดัับหนึ่่�งของโลกทั้้�งในมิิติิของ
จำำ�นวนการเสีียชีีวิิตและภาระโรคโดยรวม จากการรายงานข้้อมููลขององค์์การอนามััย (WHO)(1) พบประชากรทั่่�วโลกเสีียชีีวิิต
จากโรคไม่่ติิดต่่อมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น จาก 38 ล้้านคน (คิิดเป็็นร้้อยละ 68 ของสาเหตุุการเสีียชีีวิิตทั้้�งหมดของประชากรโลก)
ในปีี พ.ศ. 2555 เป็็น 41 ล้้านคน (คิิดเป็็นร้้อยละ 71 ของสาเหตุุการเสีียชีีวิิตทั้้�งหมดของประชากรโลก) ในปีี พ.ศ. 2559
โดยการเสีียชีีวิิตจากโรคไม่่ติิดต่่อในปีี พ.ศ. 2559 พบการเสีียชีีวิิตจาก 4 โรคหลััก ประกอบด้้วย โรคหััวใจและหลอดเลืือด
(17.9 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ 44) รองลงมาคืือ โรคมะเร็็ง (9.0 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ 22) โรคทางเดิินหายใจเรื้้อ� รััง (3.8 ล้้านคน
คิิดเป็็นร้้อยละ 9) และโรคเบาหวาน (1.6 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ 4) โดย 3 ใน 4 ของการเสีียชีีวิิตทั้้�งหมดจากโรคไม่่ติิดต่่อ
พบว่่าประมาณ 16 ล้้านคน หรืือร้้อยละ 82 เป็็นผู้้�เสีียชีีวิิตในช่่วงอายุุก่่อนวััยอัันควร (30 - 69 ปีี) ซึ่่�งพบมากในประเทศที่่�มีี
รายได้้ต่ำำ�� และปานกลาง

1.1	มิิติิการป่่วย/เสีียชีีวิิต (Morbidity/Mortality)
สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในประเทศไทย
	สถานการณ์์การเสีียชีีวิิตด้้วยโรคไม่่ติิดต่่อของประเทศไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2553 - 2561 พบอััตราตายปรัับค่่ามาตรฐาน
ต่่อประชากร 100,000 คน ในกลุ่่�มอายุุ 30 - 69 ปีี จากโรคไม่่ติดิ ต่่อรวมทั้้ง� 4 โรค ประกอบด้้วย โรคมะเร็็ง โรคหััวใจและหลอดเลืือด
โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง มีีแนวโน้้มลดลงจาก 131.79 ต่่อประชากร 100,000 คน ในปีี พ.ศ. 2553
เป็็น 112.76 ต่่อประชากร 100,000 คน ในปีี พ.ศ. 2561 คิิดเป็็นอััตราการเปลี่่�ยนแปลงลดลงร้้อยละ 14.44 หากพิิจารณา
รายโรคร่่วมกัับปีีที่่�มีีการเสีียชีีวิิต ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2553 - 2561 พบว่่าโรคมะเร็็ง มีีอััตราตายสููงกว่่าทุุกโรค โดยในปีี พ.ศ. 2561
พบอััตราตายเท่่ากัับ 63.8 ต่่อประชากร 100,000 คน ส่่วนโรคระบบทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง มีีอัตร
ั าตายต่ำำ��กว่่าทุุกโรค โดยในปีี
พ.ศ. 2561 พบอััตราตายเท่่ากัับ 5.22 ต่่อประชากร 100,000 คน (แผนภููมิิที่่� 1) เมื่่�อพิจิ ารณาความน่่าจะเป็็นของการเสีียชีีวิิต
ในกลุ่่�มอายุุ 30 - 69 ปีี รวมทั้้�ง 4 โรค พบว่่า มีีแนวโน้้มลดลงเช่่นเดีียวกััน จากร้้อยละ 14.75 ในปีี พ.ศ. 2553 เป็็น 12.70
ในปีี พ.ศ. 2561 คิิดเป็็นอััตราการเปลี่่�ยนแปลงลดลงร้้อยละ 13.89 หากพิิจารณารายโรคร่่วมกัับปีีที่่�มีีการเสีียชีีวิิต ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2553 - 2561 พบว่่าความน่่าจะเป็็นของการเสีียชีีวิิตจากโรคมะเร็็งสููงกว่่าทุุกโรค โดยในปีี พ.ศ. 2561 พบร้้อยละ 7.28
ส่่วนความน่่าจะเป็็นของการเสีียชีีวิิตจากโรคระบบทางเดิินหายใจเรื้้�อรัังต่ำำ��กว่่าทุุกโรค โดยในปีี พ.ศ. 2561 พบร้้อยละ 0.62
(แผนภููมิิที่่� 2) อย่่างไรก็็ตาม การดำำ�เนิินงานควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติดิ ต่่อตาม 9 เป้้าหมายระดัับโลกของประเทศไทย ได้้มีีการกำำ�หนด
ค่่าเป้้าหมายด้้านอััตราตายและอััตราป่่วยโดยเป้้าหมายที่่� 1: ความน่่าจะเป็็นของการเสีียชีีวิิตจากโรคไม่่ติิดต่่อ 4 โรคลดลง 25%
ในปีี พ.ศ. 2568 ดัังนั้้�นค่่าความน่่าจะเป็็นของการเสีียชีีวิิตจากโรคไม่่ติิดต่่อ 4 โรค ควรต่ำำ��กว่่า 11.07 จึึงจะบรรลุุตามเป้้าหมาย
ระดัับโลก
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อัตราตาย (ตอประชากรแสนคน)
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2558

โรคเบาหวาน
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5.43
2559

5.22

5.29
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รวม 4 โรค

โรคระบบทางเดินหายใจเร�้อรัง

รอยละ

แผนภูมิที่ 1: อัตราตายปรับค่ามาตรฐานต่อประชากร 100,000 คน ในกลุ่มอายุ 30 - 69 ปี จากโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ปี พ.ศ. 2553 - 2561
แหล่งข้อมูล: โครงการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
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4.06
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1.45

1.41
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1.35

1.3
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0.62
2561

0.76
2553

0.73
2554

โรคมะเร็ง

0.71
2555

โรคหัวใจและหลอดเลือด

0.68
2556

0.66
2557
ป พ.ศ.

โรคเบาหวาน

0.65
2558

0.65
2559

โรคระบบทางเดินหายใจเร�้อรัง

0.63
2560

รวม 4 โรค

แผนภูมิที่ 2: ความน่าจะเป็นของการเสียชีวิต ในกลุ่มอายุ 30 - 69 ปี จากโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน
และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ปี พ.ศ. 2553 - 2561
แหล่งข้อมูล: โครงการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

	จากผลสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย พบว่่าความชุุกของโรคเบาหวานในประชาชนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้น� ไป
เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 6.9 ในปีี พ.ศ. 2551 - 2552 เป็็นร้้อยละ 9.5 ในปีี พ.ศ. 2562 - 2563 เมื่่อคิ
� ิดอััตราการเปลี่่�ยนแปลง
อ้้างอิิงจากปีี (พ.ศ. 2551 - 2552) กัับปีีล่่าสุุด (พ.ศ. 2562 - 2563) พบว่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 37.68 เช่่นเดีียวกัันกัับความชุุก
ชองโรคความดัันโลหิิตสููงในประชาชนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 21.4 ในปีี พ.ศ. 2551 - 2552 เป็็นร้้อยละ 25.4
ในปีี พ.ศ. 2562 - 2563 เมื่่�อคิิดอััตราการเปลี่่�ยนแปลงอ้้างอิิงจากปีี (พ.ศ. 2551 - 2552) กัับปีีล่่าสุุด (พ.ศ. 2562 - 2563)
พบว่่าเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 18.69 (แผนภููมิิที่่� 3)
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รอยละ

20
10
0

25.4

24.7

21.4

2551 - 2552

โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
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ป พ.ศ.
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6.9

แผนภูมิที่ 3: ความชุกของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
แหล่งข้อมูล: รายงานการสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (NHES) ปี พ.ศ. 2551 - 2552, 2557 - 2558 และ 2562 - 2563

อัตราปวย (ตอประชากรแสนคน)

	จากฐานข้้อมููล Health Data Center พบว่่าความชุุกผู้้�ป่่วยเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง ในปีี พ.ศ. 2558 - 2564
พบว่่ามีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกััน (แผนภููมิิที่่� 4) หากพิิจารณาอุุ บััติิการณ์์ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยโรคเบาหวานรายใหม่่
พบว่่าตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 - 2563 มีีแนวโน้้มลดลง แต่่มีีอััตราการลดลงที่่�ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง กระทั่่�งอุุบััติิการณ์์กลัับเพิ่่�มขึ้้�น
เล็็กน้้อยในปีี พ.ศ. 2564 เช่่นเดีียวกัับอุุบััติิการณ์์ผู้้�ป่ว่ ยที่่�ได้้รัับการวิินิจฉั
ิ ัยโรคความดัันโลหิิตสููงรายใหม่่ (แผนภููมิิที่่� 5)
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อัตราปวย (ตอประชากรแสนคน)

แผนภูมทิ ี่ 4: ความชุกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ต่อประชากรแสนคนในปีงบประมาณ 2558 - 2564
แหล่งข้อมูล: ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564
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แผนภูมิที่ 5: อุบัติการณ์ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการวินิจฉัยในปีงบประมาณ 2558 - 2564
แหล่งข้อมูล: ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564
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1.2	มิิติิพฤติิกรรมเสี่่�ยง (Behavioral Risk)
โรคไม่่ติิดต่่อ ส่่วนใหญ่่เป็็นผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยาสำำ�คััญ 4 อย่่าง ได้้แก่่ ภาวะไขมัันในเลืือดสููง
ภาวะความดัันโลหิิตสููง ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง ภาวะน้ำำ��หนัักเกิินและโรคอ้้วน ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากการมีีพฤติิกรรมสุุขภาพ
ที่่�ไม่่เหมาะสมประกอบด้้วย การบริิโภคยาสููบ การมีีกิิจกรรมทางกายไม่่เพีียงพอ การบริิโภคอาหารที่่�ไม่่เหมาะสม และการดื่่�ม
เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์
	จากรายงานสถานการณ์์พฤติิกรรมเสี่่�ยงและภาวะสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคไม่่ติิดต่่อในประชาชนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป
ปีี พ.ศ. 2551 - 2552, 2557 - 2558 และ 2562 - 2563 พบว่่า พฤติิกรรมเสี่่�ยงที่่�มีีสถานการณ์์ดีขึ้้ี �นเล็็กน้้อย ได้้แก่่ การสููบบุุหรี่่�
ในปััจจุุบััน พฤติิกรรมเสี่่�ยงที่่�มีีแนวโน้้มไม่่ดีีขึ้้�น ได้้แก่่ การดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ในรอบ 12 เดืือนที่่�ผ่่านมา, การมีีกิิจกรรม
ทางกายไม่่เพีียงพอ, การกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอตามข้้อแนะนำำ� (≥ 5 ส่่วนมาตรฐานต่่อวััน), ภาวะน้ำำ��หนัักเกิินและอ้้วน
(BMI ≥ 25 กก./ม2), ภาวะอ้้วนลงพุุง (เส้้นรอบเอว ≥ 90 ซม. ในชาย และ ≥ 80 ซม. ในหญิิง) และภาวะไขมัันคอเลสเตอรอล
ในเลืือดสููง (Total Cholesterol ≥ 240 มก./ดล.) พบว่่ามีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (แผนภููมิิที่่� 6) ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับแนวโน้้ม
ความชุุกของโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงในประชากรไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (แผนภููมิิที่่� 3)
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แผนภูมิที่ 6: ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อในประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
แหล่งข้อมูล: รายงานการสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (NHES) ปี พ.ศ. 2551 - 2552, 2557 - 2558 และ 2562 - 2563
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บทที่

2

บทบาทคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีว�ต

ระดับอำเภอ (พชอ.)

การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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บทที่่�

2

บทบาทคณะกรรมการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.)

	คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) หมายถึึง การขัับเคลื่่�อนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในระดัับพื้้�นที่่�
ที่่�อยู่่�ใกล้้ชิิดกัับประชาชน เกิิดการบููรณาการเป้้าหมาย ทิิศทางและยุุทธศาสตร์์ร่ว่ มกัันระหว่่างหน่่วยงานของรััฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนอย่่างเป็็นองค์์รวม เน้้นการมีีส่ว่ นร่่วมของทุุกภาคส่่วน โดยมีีพื้้น� ที่่เ� ป็็นฐานและประชาชนเป็็นศููนย์์กลางมีีความเป็็นเจ้้าของ
และภาวะการนำำ�ร่่วมกััน โดยบููรณาการและประสานความร่่วมมืือในการนำำ�ไปสู่่�การสร้้างเสริิมให้้บุุคคล ครอบครััว และชุุมชน
มีีสุุขภาวะทางกาย จิิต และสัังคมเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและเกิิดความยั่่�งยืืนสืืบไป และเมื่่�อวัันที่่� 5 มิิถุุนายน 2560 มติิของ
นายกรััฐมนตรีีและที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิการราชการแผ่่นดิินเชิิงยุุทธศาสตร์์ เห็็นชอบข้้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุุขใน
การขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููประบบสาธารณสุุข ประกอบด้้วย การออกระเบีียบ สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีในการจััดตั้้�งคณะกรรมการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) เพื่่�อส่่งเสริิมการทำำ�งานแบบบููรณาการความร่่วมมืือการสร้้างความแข็็งแรงในการแก้้ไข
ปััญหาคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชนระดัับพื้้�นที่่�
โดยมีีสาระสำำ�คััญของระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ว่่าด้้วยคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ พ.ศ 2561(2)
ดัังนี้้�
1.	กำำ� หนดให้้ มีี ค ณะกรรมการนโยบายพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ระดัั บ อำำ� เภอ ประกอบด้้วย ปลัั ด กระทรวงมหาดไทย
เป็็นประธานกรรมการ ปลััดกระทรวงสาธารณสุุขเป็็นรองประธานกรรมการ ปลััดกระทรวงการพััฒนา สัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์
ปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ อธิิบดีีการการปกครอง อธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน อธิิบดีีกรมควบคุุมโรค อธิิบดีีกรมสนัับสนุุนบริิการ
สุุขภาพ อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น อธิิบดีีกรมอนามััย และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นกรรมการและเลขานุุการ
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายและทิิศทางการพััฒนา สนัับสนุุนและแก้้ไขปััญหาการดำำ�เนิินงาน ติิดตามและประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการพััฒนาคุุณชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ และคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับเขต	
2.	กำำ�หนดให้้ในแต่่ละอำำ�เภอของทุุกจัังหวััดเว้้นแต่่กรุุงเทพมหานคร มีีคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิตร
ิ ะดัับอำำ�เภอ ประกอบด้้วย
ผู้้แ� ทนภาครััฐ ผู้้แ� ทนภาคเอกชนและผู้้แ� ทนภาคประชาชนในอำำ�เภอ จำำ�นวนไม่่เกิิน 21 คน โดยมีีนายอำำ�เภอเป็็นประธานกรรมการ
มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�กำำ�หนดแผนงานและยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในอำำ�เภอ และดำำ�เนิินการให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนตาม
แผนงานดัังกล่่าว โดยบููรณาการระดมทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ในอำำ�เภอ ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนและภาคประชาชน		
3.	กำำ�หนดให้้สำำ�นักั งานสาธารณสุุขอำำ�เภอเป็็นสำำ�นักั งานเลขานุุการของคณะกรรมการนโยบายพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับอำำ�เภอ
รัับผิิดชอบงานธุุรการ และมีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานกลางในการจััดทำำ�แผนงานและยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ในอำำ�เภอ ตลอดจนเป็็นหน่่วยงานประสานงานในการติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนและยุุทธศาสตร์์ดัังกล่่าว
4.	กำำ�หนดให้้ในแต่่ละเขตของกรุุงเทพมหานครมีีคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับเขต (พชข.) ประกอบด้้วย ผู้้แ� ทนภาครััฐ
ผู้้�แทนภาคแอกชน และผู้้�แทนภาคประชาชนในเขตจำำ�นวนไม่่เกิิน 23 คน โดยมีีผู้้�อำำ�นวยการเขตเป็็นประธานกรรรมการ
มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�กำำ�หนดแผนงานและยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในเขต และดำำ�เนิินการให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนตาม
แผนงานดัังกล่่าว โดยบููรณาการและระดมทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ในเขตพื้้�นที่่�ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
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5.	กำำ�หนดให้้ศููนย์์บริิการสาธารณสุุขเป็็นสำำ�นัักงานเลขานุุการของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับเขต (พชข.)
รัับผิิดชอบงานธุุรการ และมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�เป็็นหน่่วยงานกลางในการจััดทำำ�แผนงานยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในเขต
ตลอดจนเป็็นหน่่วยงานประสานงานในการติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนงานและยุุทธศาสตร์์ดัังกล่่าว		
6.	กำำ�หนดให้้รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงมหาดไทยและรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขเป็็นผู้้�รัักษาการ ตามระเบีียบนี้้�

รูปภาพที่ 1: ประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.)

	ตามระเบีียบสำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี ว่่าด้้วยการพััฒนาคุุณภาพชีีวิตร
ิ ะดัับพื้้�นที่่� พ.ศ. 2561(2) ส่่งผลให้้เกิิดกลไกการขัับเคลื่่�อน
ประเด็็นปััญหาและการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต จำำ�นวน 2,400 โครงการในปีี 2561 จำำ�นวน 2,454 โครงการในปีี 2562
จำำ�นวน 2,706 โครงการในปีี 2563 จำำ�นวน 2,777 โครงการในปีี 2564 การดำำ�เนิินงานโครงการปีี 2565 อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
(ดัังแสดงรููปภาพที่่� 2 และ 3) จะเห็็นว่่าประเด็็นในการแก้้ปััญหาล้้วนเกี่่�ยวข้้องกัับงานป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
ดัังนั้้�นการช่่วยหนุุนเสริิมกลไกการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่� (พชอ./พชข.) จะทำำ�ให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�และนำำ�ไปสู่่�
ความสำำ�เร็็จบนหลัักการของภาวะการนำำ�ร่่วม การบููรณาการ การมีีส่ว่ นร่่วม ร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมเรีียนรู้้� ผ่่านการมีีปฏิิสััมพัันธ์์
ทั้้�งอย่่างเป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ ตลอดจนการจััดสรร แบ่่งปัันทรััพยากรที่่�มีีจากทุุกภาคส่่วน ไม่่ว่่าจะเป็็นภาครััฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เชื่่�อมโยงเป็็นหนึ่่�งเดีียว ขจััดช่่องว่่างและความซ้ำำ��ซ้้อนต่่าง ๆ เพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมายสุุขภาวะ
หรืือคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ �ดีีของประชาชน บนแนวคิิดการทำำ�งาน “พื้้�นที่่�เป็็นฐาน ประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง” นำำ�ไปสู่่�การแก้้ปััญหาที่่�ตรง
กัับความต้้องการของประชาชนในพื้้�นที่่� เป็็นการกระจายอำำ�นาจในการบริิหารจััดการของภาครััฐอีีกวิิธีีหนึ่่�ง
การขัับเคลื่่�อนกลไกเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในระดัับพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้ทราบถึึงศัักยภาพที่่�มีีของทั้้�งระดัับ รายบุุคคล ครอบครััว
ชุุมชน และประชาชนกลุ่่�มต่่าง ๆ ผ่่านการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ทั้้�งอย่่างเป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ บนพื้้�นฐานของความใกล้้ชิิด
ประชาชนขององค์์ ป ระกอบและภาคส่่ ว นต่่ า ง ๆ ทั้้� ง ภาครัั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่่� มีี อยู่่� ภายในอำำ� เภอ
ส่่งผลให้้ “ความเป็็นอำำ�เภอ” (“ความเป็็นอำำ�เภอ” ในที่่�นี้้�ครอบคลุุม ทั้้�ง “ความเป็็นอำำ�เภอ (District)” ในจัังหวััดต่่าง ๆ และ
“ความเป็็นเขต (District)”ในกรุุงเทพมหานคร) มีีศัักยภาพของการเป็็นตััวของตััวเอง พึ่่�งตนเอง และพึ่่�งพากัันเอง ซึ่่�งสะท้้อนให้้
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เห็็นถึึงความสำำ�คััญของ “ความเป็็นอำำ�เภอ”(3) ขององค์์การอนามััยโลก Declaration on strengthening District Health
Systems based on Primary Health Care: District Health System is more or less a “Self-contained Segment”(4)
โดยที่่�ความเป็็นอำำ�เภอ มีีความแตกต่่างไปจากความเป็็นตำำ�บล กล่่าวคืือภาคส่่วนองค์์ประกอบ และทรััพยากรต่่าง ๆ ที่่�ส่่งผลให้้
เกิิดศัักยภาพของการพึ่่�งพากัันเอง ในระดัับตำำ�บลมีีน้้อยกว่่าในระดัับอำำ�เภอ และมีีความแตกต่่างไปจากความเป็็นจัังหวััดกล่่าวคืือ
ภาคส่่วนและองค์์ประกอบต่่าง ๆ ที่่�มีีอยู่่�ภายในระดัับจัังหวััด มีีความใกล้้ชิิดประชาชนน้้อยกว่่าในระดัับอำำ�เภอ		
	ดัังนั้้�นการผลัักดัันสนัับสนุุนกลไก พชอ./พชข. ให้้ประเด็็นปััญหาพื้้�นที่่�ที่่�ได้้ดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนอยู่่� แล้้วเป็็นไปอย่่างมีี
คุุณภาพ ด้้วยมาตรการ “นโยบายเข้้มแข็็ง เสริิมแรงความรู้้� เชิิดชููขยายผล” ซึ่่�งเป็็นการปฏิิรููปการทำำ�งาน สอดคล้้องกัับ
การกระจายอำำ�นาจให้้ชุุมชนและเอกชนมีีส่่วนร่่วมที่่�แท้้จริิงในการจััดการกัับ ปััญหาคุุณภาพชีีวิิตของพื้้�นที่่� โดยกรมควบคุุมโรค
มีีการจััดการกลไกสนัับสนุุนมากกว่่าที่่�จะไปควบคุุมกำำ�กัับ ซึ่่�งเป็็นไปตามหลััก “พื้้�นที่่�เป็็นฐาน ประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง”
ดัังกล่่าวข้้างต้้น
สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีว�ตระดับพ�้นที่
KPI-MOPH ดูแลกลุมเปราะบาง

3 ลาน

KPI-MOPH รอยละของพชอ. มีคุณภาพ
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รูปภาพที่ 2: สรุปผลการดำ�เนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (ปี 2561 - 2564)

สรุปผลการดําเนินงาน พชอ. ที่มีคุณภาพ (ป 2564)
สรางกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยง
ระบบบร�การปฐมภูมิกับชุมชน
และทองถิ�นอยางมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีว�ตระดับอําเภอ
อยางมีสวนรวม
เสร�มสรางศักยภาพ พชอ.
อยางมั่นคงและยั่งยืน

อุบัติเหตุ
14.9%

อาหารปลอดภัย
10.6%

ป 2564
COVID-19
8.3%
แมและเด็ก วัยรุน
7.1%

ขยะ สวล.
6.5%

โรคติดตอ
6%
ผูสูงอายุ กลุมเปราะบาง
18.6%

NCDs
5.3%

เศรษฐกิจ สังคม
2.1%

ยาเสพติด
5.9%

ขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีว�ตอยางมีสวน
รวม ของพชอ.
878 อําเภอ
อยางนอย 2 ประเด็น
(2,777 โครงการ)

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

รูปภาพที่ 3: สรุปผลการดำ�เนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.) ปี 2564
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และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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ผลการศึกษาโครงการ

พัฒนาระบบขอมูลเพ�่อการติดตามประเมินผล
ในระดับอำเภอ และกลไกการติดตามประเมินผล
ระดับอำเภอ
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และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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ผลการศึึกษาระบบข้้อมููลเพื่่�อการติิดตาม
ประเมิินผลในระดัับอำำ�เภอ และกลไกการ
ติิดตามประเมิินผลระดัับอำำ�เภอ

3.1 หลัักการและเหตุุผล
	ปััญหาโรคไม่่ติดิ ต่่อเป็็นปััญหาที่่�คุกุ คามคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชนไทยอัันดัับหนึ่่�ง นโยบาย และมาตรการควบคุุมป้้องกััน
โรคไม่่ติิดต่่อถููกพััฒนา และดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ในทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่ระดัับประเทศ เขต จัังหวััด โดยล่่าสุุดได้้เกิิดกลไก
การบริิหารจััดการเพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) ขึ้้�น กลไกนี้้�เป็็นกลไกที่่�ที่่�สำำ�คััญ และกระจายอำำ�นาจ
ลงสู่่�พื้้น� ที่่� ให้้พื้้�นที่่�สามารถคััดเลืือกปััญหาคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ สำ� ำ�คัญ
ั ของพื้้�นที่่�ตนเอง และสามารถออกแบบมาตรการที่่�เหมาะกัับบริิบท
ของพื้้�นที่่�ได้้ ไม่่เพีียงเท่่านั้้�นกระบวนการทั้้�งหมดนั้้�นเป็็นกระบวนการร่่วมคิิดร่่วมทำำ�ของภาคส่่วนต่่าง ๆ และภาคประชาชน
ในพื้้�นที่่� โดยมีีกลไกอำำ�เภอที่่�มีนี ายอำำ�เภอเป็็นประธาน ดัังนั้้�นกลไกนี้้�เป็็นนิิมิติ หมายอัันดีีที่่แ� สดงให้้เห็็นว่่าปััญหาสุุขภาพนั้้�น แท้้จริิง
แล้้วเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคุุณภาพชีีวิิต นอกจากนั้้�นปััญหาคุุณภาพชีีวิิตในมิิติิอื่่�น ก็็ส่่งผลต่่อสุุขภาพเช่่นกััน ถึึงเวลาที่่�ทุุกภาคส่่วน
และภาคประชาชนจะร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนปััญหาสุุขภาพโดยเฉพาะปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ ในมุุมมองที่่�กว้้างขึ้้�นครอบคลุุมทุุกมิิติิของ
คุุณภาพชีีวิติ
การขัับเคลื่่�อนกลไก พชอ. ในช่่วงที่่ผ่� า่ นมา เกืือบทุุกอำำ�เภอได้้ทำำ�การคััดเลืือกปััญหาคุุณภาพชีีวิติ ของตนเองไว้้แล้้ว 1 - 3 ปััญหา
โดยมีีจำำ�นวนอำำ�เภอไม่่น้้อยที่่�เห็็นว่่าปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ รวมถึึงปััจจััยเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่าง ๆ เช่่น ความอ้้วน อาหารปลอดภััย
ยาเสพติิด ยาสููบ เครื่่�องดื่่ม� แอลกอฮอล์์ การออกกำำ�ลังั กายฯ เป็็นปััญหาที่่�สำำ�คัญ
ั ในพื้้�นที่่� อย่่างไรก็็ตาม เครื่่�องมืือและกระบวนการ
ในการวิิเคราะห์์ปััญหาและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของปััญหา ยัังเป็็นที่่�คลางแคลง พบว่่าในหลายอำำ�เภอนั้้�น ได้้เลืือกประเด็็น
ปััญหาคุุณภาพชีีวิิต ที่่�ไม่่ตรงกัับประเด็็นปััญหาระดัับตำำ�บล นอกจากนั้้�นในหลายพื้้�นที่่�ที่่�สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อยัังเป็็นปััญหา
แต่่ประเด็็นการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อกลัับไม่่ถููกหยิิบยกขึ้้�นมาจััดการ จึึงสะท้้อนให้้เห็็นว่่ากลไกการขัับเคลื่่�อนที่่�เข้้มแข็็ง
นั้้�นยัังไม่่เพีียงพอ และยัังต้้องการเครื่่�องมืือและการจััดกระบวนการที่่�เหมาะสม เพื่่�อสามารถกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ได้้ตรงกัับ
ปััญหาของประชาชนที่่�แท้้จริิง นอกจากนั้้�นกระบวนการวิิเคราะห์์ และกำำ�หนดประเด็็นมาตรการระดัับอำำ�เภออาจยัังขาด
การมีีส่่วนร่่วมจากระดัับตำำ�บลด้้วย อย่่างไรก็็ตามสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นยัังสามารถบ่่งชี้้�ได้้ว่่า กลไกการจััดการคุุณภาพชีีวิิต
ระดัับตำำ�บลก็็เป็็นกลไกที่่�สำำ�คััญเช่่นกััน เพราะแต่่ละตำำ�บลเองก็็มีีบริิบทของตนเอง และระดัับตำำ�บลก็็มีีองค์์การการปกครอง
ในระดัับตำำ�บล และมีีหน่่วยงานราชการต่่าง ๆ ในระดัับตำำ�บลเช่่นกััน ซึ่่ง� หน่่วยงานเหล่่านี้้�ในระดัับตำำ�บลมีีความใกล้้ชิิดประชาชน
มากกว่่าระดัับอำำ�เภอ
การจััดการคุุณภาพชีีวิิต รวมถึึงการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อได้้ถููกดำำ�เนิินการในหลายตำำ�บลแล้้ว ผ่่านโครงการต่่าง ๆ
ผ่่านผู้้�รัับผิิดชอบที่่�ต่่างกััน เช่่น การจััดการสุุขภาพระดัับตำำ�บลที่่�ดำ�ำ เนิินการโดยกรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ โครงการมาตรการ
ชุุมชนเพื่่อ� การจััดการโรคไม่่ติดิ ต่่อระดัับชุุมชนโดยกรมควบคุุมโรค เป็็นต้้น ซึ่่ง� โครงการต่่าง ๆ นั้้น� ต่่างก็็มีีเป้้าหมายให้้ชุุมชนสามารถ
จััดการปััญหาสุุขภาพตนเอง โดยตนเองได้้ และพบว่่าเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการมีีเนื้้�อหา และขั้้�นตอนคล้้ายคลึึงกัันแต่่
ภาพการมีีส่่วนร่่วมของภาคีีต่่าง ๆ ภายในชุุมชนแตกต่่างกััน โดยทางกรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ มุ่่�งเน้้นที่่�การขัับเคลื่่�อน
โดยชุุมชนเอง ส่่วนของกรมควบคุุมโรคมุ่่�งเน้้นที่่�การมีีส่่วนร่่วมขององค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น แต่่ว่่าในแง่่ผลลััพธ์์แล้้วก็็ยัังขาด
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การมีีส่่วนร่่วมของส่่วนปกครองอยู่่�ดีี อย่่างไรก็็ตามภาพฝัันของการจััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชนเป็็นภาพเดีียวกัันคืือ
ส่่วนปกครอง ภาคีีต่่าง ๆ และภาคประชาชนต่่างมีีส่่วนร่่วม และทำำ�หน้้าที่่�ของตนเอง สอดประสานกััน
	ถึึงแม้้ว่่าในปััจจุบัุ นั จะมีีภาวะคุุกคามต่่อสุุขภาพเกิิดขึ้้น� มากมาย ไม่่ว่า่ จะด้้วยความเจริิญทางเศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี การสื่่�อสาร
วััฒนธรรม และค่่านิิยมที่่�เปลี่่�ยนไป แต่่ในอีีกมุุมหนึ่่�งก็็เห็็นว่่ามาตรการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อที่่�ดำำ�เนิินการผ่่านมาก็็
เริ่่ม� ออกดอกออกผลในระดัับชุุมชนเช่่นกััน โดยพบว่่ามีีชุมุ ชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในโครงการตำำ�บลจััดการสุุขภาพของกรมสนัับสนุุน
บริิการสุุขภาพกว่่า 150 ชุุมชน และมีีแผนจะขยายต่่อในปีี 2563 อีีกกว่่า 700 ชุุมชน มีีชุุมชนเข้้าร่่วมดำำ�เนิินมาตรการชุุมชน
จััดการปััญหาโรคไม่่ติดิ ต่่อ 33 ชุุมชน โดยในส่่วนนี้้ยั� งั ไม่่ได้้นัับรวมถึึงพื้้�นที่่�ระดัับอำำ�เภอที่่�เห็็นว่่าปััญหาโรคไม่่ติดิ ต่่อ และปััจจัยั เสี่่ย� ง
เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในพื้้�นที่่� นั่่�นแสดงถึึงว่่ามีีชุุมชนจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�มีีทุุนทางสัังคม และมีีความพร้้อมที่่�จะเดิินหน้้าสร้้างชุุมชนลดโรค
และปััจจััยเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ
ไม่่เพีียงแต่่ทุุนทางสัังคมที่่�มีีพร้้อมในหลายชุุมชน แต่่ยัังมีีทุุนด้้านการเงิินที่่�พร้้อมเช่่นกััน จากกองทุุนสุุขภาพตำำ�บล
ที่่�ร่่วมลงขัันระหว่่างสำำ�นัักงานกองทุุนประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ และองค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ซึ่่�งมีีเพีียงพอสำำ�หรัับการเริ่่�ม
ดำำ�เนิินโครงการด้้านสุุขภาพ รวมถึึงโครงการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อระดัับตำำ�บล แต่่ทว่่าด้้วยความไม่่เข้้าใจในระเบีียบ
การใช้้งบประมาณส่่วนนี้้�ทำำ�ให้้ งบประมาณส่่วนนี้้�ไม่่ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้ เท่่าที่่�ควร ดัังนั้้�นการให้้ความรู้้� และทัักษะในการเขีียนโครงการ
ต้้องเพิ่่�มเติิมทัักษะ และความมั่่�นใจในการเขีียนโครงการที่่�ถููกต้้องตามระเบีียบการเงิินด้้วย
ในแง่่ทุุนด้้านทรััพยากรบุุคคลนั้้�น ข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่่าประชาชนเริ่่�มมีีความตระหนัักด้้านสุุขภาพมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม
ยัังขาดการเชื่่�อมโยงระหว่่างสุุขภาพกัับวิิถีีชีีวิิต และสิ่่�งแวดล้้อม ตามแนวคิิด Socio-ecological model (รููปภาพที่่� 4)
ซึ่่�งประเด็็นช่่องว่่างนี้้�มีีความสำำ�คััญต่่อการออกแบบมาตรการเชิิงระบบมาก ถ้้าประชาชนและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ยัังไม่่เห็็น
ความเชื่่�อมโยงเป็็นระบบ มาตรการที่่�ได้้จะเป็็นมาตรการแยกส่่วน และขาดการรัับผิิดชอบร่่วมกััน ซึ่่�งจริิง ๆ แล้้วองค์์ความรู้้�
เครื่่�องมืือ แนวทางต่่าง ๆ ได้้ถููกพััฒนาขึ้้น� มากมาย ขาดแต่่เพีียงการนำำ�องค์์ความรู้เ�้ หล่่านั้้น� มาประยุุกต์์ และถ่่ายทอด สู่่�ระดัับประชาชน
เช่่น การจััดการปััญหาโรคไม่่ติดิ ต่่อแบบ 5 มิิติิ แนวทางการจััดการปััญหาปััจจัยั เสี่่ย� งต่่าง ๆ ในชุุมชน เช่่น การบริิโภคเกลืือโซเดีียม
การมีีกิิจกรรมทางกายที่่�เพีียงพอ แนวทางการเขีียนโครงการเพื่่�อขอสนัับสนุุนงบจากกองทุุนสุุขภาพตำำ�บล
Policy

(national, provincial/territorial,
local laws and policy)

Community

(relationships and communications
between organizations and institutions)

Institutional

(schools, health care administration,
businesses, faith based organizations,
institutions)

Interpersonal

(families, friends, social
networks)

Intrapersonal
(attitudes, beliefs, knowledge,
behaviors)

รููปภาพที่่� 4 : Socio-ecological model(5)
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การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ

การทราบขนาดของปััญหาสุุขภาพ และพฤติิกรรมเสี่่�ยงด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ จำำ�เป็็นต้้องอาศััยข้้อมููลที่่�ครอบคลุุมประเด็็น
ที่่�สำำ�คััญ และเป็็นข้้อมููลที่่�ถููกต้้องใกล้้เคีียงกัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง ซึ่่�งในปััจจุุบัันประเทศไทยมีีฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
โรคไม่่ ติิ ด ต่่ ออยู่่� หลายฐาน ถึึ ง แม้้ว่่ า ปัั จจุุ บัั น จะไม่่ มีี ข้้อมูู ลการสำำ�รวจด้้ านสุุ ข ภาพระดัั บ ประเทศที่่� จ ะแสดงสถานการณ์์
ในระดัับตำำ�บลได้้ แต่่จริิง ๆ แล้้ว ในระดัับตำำ�บลนั้้�นชุุมชนและหน่่วยงานต่่าง ๆ ต่่างก็็มีีข้้อมููลเป็็นของตนเอง ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้�
เป็็นข้้อมููลที่่�สามารถใช้้แสดงสถานการณ์์ต่่าง ๆ ของตำำ�บลได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ สัังคม และสุุขภาพ
ของประชาชนในพื้้�นที่่� รวมถึึงโรงเรีียน สถานประกอบการ และวััด ดัังนั้้�นจะเห็็นได้้ว่่าข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคไม่่ติิดต่่อต่่าง ๆ นั้้�น
มีีอยู่่�แล้้วในระดัับตำำ�บล
นอกเหนืือจากการมีีข้้อมููลครบถ้้วน ถููกต้้องแล้้ว สิ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั ไม่่น้้อยไปกว่่ากัันคืือการใช้้ประโยชน์์ข้้อมููล โดยการใช้้ประโยชน์์
ข้้อมููลได้้นั้้�นต้้องอาศััยองค์์ประกอบหลััก 3 ส่่วนคืือ
1. การเข้้าถึึงข้้อมููล
2.	ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์และแปลผลข้้อมููล
3. การสื่่�อสาร สู่่�การพััฒนามาตรการต่่าง ๆ ดัังนั้้�นเพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์ข้้อมููลจำำ�เป็็นต้้องพััฒนาช่่องทางใน
การเข้้าถึึงข้้อมููล และมีีการประชาสััมพัันธ์์ในวงกว้้าง พััฒนาทัักษะการจััดการข้้อมููล และกระบวนการทางระบาดวิิทยา สุุดท้้าย
คืือการพััฒนากลไกภาคประชาชนที่่�จะนำำ�ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลไปใช้้ติิดตามสถานะสุุขภาพ ผลลััพธ์์ของมาตรการด้้านสุุขภาพ
หรืือผลกระทบด้้านสุุขภาพอัันเนื่่�องมาจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ในชุุมชน
	สำำ�หรัับมาตรการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อต่่าง ๆ ที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นแล้้วนั้้�น ได้้มีีการวางแผน และออกแบบการติิดตาม
และประเมิินผลโดยการติิดตามข้้อมููลรายงานทางสุุขภาพที่่�มีีอยู่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลจากฐานข้้อมููลหน่่วยบริิการ ข้้อมููล
การสำำ�รวจต่่าง ๆ โดยข้้อมููลจากฐานข้้อมููลหน่่วยบริิการสาธารณสุุขจะมีีข้้อมููลผู้้�ป่่วยผู้้�ใช้้บริิการรัักษาในโรงพยาบาล หรืือ
สถานพยาบาลของรััฐ และข้้อมููลการสำำ�รวจด้้านสุุขภาพ หรืือพฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อโรคไม่่ติิดต่่อ โดยข้้อมููลจากหน่่วยบริิการภาครััฐ
เป็็นเพีียงฐานเดีียวที่่�สามารถใช้้ประเมิิน หรืือติิดตามสถานการณ์์สุขุ ภาพในประชากรได้้ถึึงระดัับตำำ�บล แต่่ก็ยั็ งั จำำ�เพาะกัับประชากร
ที่่ใ� ช้้บริิการในสถานพยาบาลภาครััฐเท่่านั้้น� และยัังมีีปัญ
ั หาในเรื่่อ� งของความสมบููรณ์์ และคุุณภาพของการรายงาน ส่่วนฐานข้้อมููล
การสำำ�รวจส่ว่ นใหญ่่สามารถนำำ�มาใช้้บอกสถานการณ์์ได้้เพีียงระดัับเขต โดยมีีเพีียงไม่่กี่่ก� ารสำำ�รวจที่่ส� ามารถเป็็นตััวแทนประชากร
ระดัับจัังหวััดได้้ อย่่างไรก็็ตามไม่่มีีฐานข้้อมููลสำำ�รวจใดที่่�สามารถใช้้บอกสถานการณ์์พฤติิกรรม หรืือปััจจััยเสี่่�ยงระดัับอำำ�เภอ
หรืือตำำ�บลได้้เลย ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามขึ้้�นว่่าจะวิิเคราะห์์สถานการณ์์สุุขภาพ ติิดตามประเมิินผล และการเฝ้้าระวัังปััจจััยเสี่่�ยง
และโรคไม่่ติิดต่่อในระดัับชุุมชนจากข้้อมููลใด
โดยสรุุป กลไกการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) เป็็นกลไกที่่�ดีี เป็็นการกระจายอำำ�นาจ และสร้้างความเข้้มแข็็ง
ให้้ภาพการบููรณาการเป้้าหมาย และบููรณาการหน่่วยงานในระดัับอำำ�เภอ แต่่ทว่่าในหลายพื้้�นที่่�กลไกระดัับตำำ�บลก็็สามารถถููกมอง
ให้้เป็็นระดัับที่่�สามารถบููรณาการ และจััดการตนเองได้้เช่่นกััน ด้้วยความที่่�มีีความใกล้้ชิิดกัับประชาชน มีีทั้้�งทุุนทางสัังคม
ทุุนทางการเงิิน และทุุนด้้านคน แต่่ยัังมีีโอกาสพััฒนาอีีกหลายด้้าน ดัังนั้้�นเพื่่�อที่่�จะสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับกลไกระดัับตำำ�บล
จำำ�เป็็นต้้องพััฒนาทั้้�งระบบ ซึ่่�งรวมถึึงโครงสร้้าง กลไก เครื่่�องมืือ และทรััพยากรบุุคคล ทั้้�งในส่่วนของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และภาคประชาชน อย่่างไรก็็ตามกลไกเป็็นกลไกที่่�เป็็นทางการที่่�กฎหมายรองรัับ จึึงเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการขยายผลการดำำ�เนิินงาน
ระหว่่างตำำ�บลได้้ ดัังนั้้�นหากการดำำ�เนิินงานระดัับตำำ�บลเข้้มแข็็งและมีีผลการดำำ�เนิินงานชััดเจน จะสามารถเป็็นต้้นแบบให้้กัับ
ตำำ�บลอื่่�นภายในอำำ�เภอ รวมถึึงต่่างอำำ�เภอด้้วย ซึ่่�งการสื่่�อสารผลการดำำ�เนิินการนอกจากจะสื่่�อสารผ่่านเวทีีการประชุุมติิดตาม
ในระดัับอำำ�เภอแล้้ว 								
กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค จึึงได้้มีีการศึึกษา การรัับรู้้� ความตระหนัักต่่อโรคไม่่ติิดต่่อ มุุมมองด้้านความเกี่่�ยวข้้อง
(ความเข้้าใจ ปััจจุุบััน ความเป็็นจริิง สิ่่�งที่่�ควรเป็็น) การรัับรู้้�กลไกการดำำ�เนิินงานคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ
(พชอ.) และระบบข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ในหน่่วยงานราชการ โรงเรีียน สถานประกอบการ
สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ สถานีีตำำ�รวจ และภาคีีเครื่่�อข่่ายต่่าง ๆ เพื่่�อออกแบบและพััฒนากลไกการติิดตามการดำำ�เนิินการควบคุุม
ป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อระดัับตำำ�บล และอำำ�เภอ ภายใต้้การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) และให้้ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับ
การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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ข้้อมููลที่่�จะเป็็น บทบาทและกระบวนการติิดตามประเมิินผล จนถึึงกระบวนการนำำ�ผลการศึึกษาไปออกแบบและพััฒนาแนวทาง
การจััดการข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยง บทบาทที่่�เกี่่�ยวข้้อง เครื่่�องมืือ การจััดการข้้อมููล การติิดตามและประเมิินผล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับตำำ�บล เพื่่�อให้้เกิิดความครอบคลุุมในการประเมิินสถานการณ์์ และนำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุม
โรคไม่่ติิดต่่อแบบมีีส่่วนร่่วม ทั้้�งหน่่วยงานสาธารณสุุขและภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งมีีแนวทางที่่�สอดคล้้องกัับระเบีียบ
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่� พ.ศ. 2561 โดยขัับเคลื่่�อนผ่่านกลไกการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ของประชาชนในพื้้�นที่่�ระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคภาคีีเครืือข่่ายภายนอก และ
ภาคประชาชน โดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นฐาน ประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง (People Centric) รวมถึึงพััฒนาและแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�
(Problem Solving) ร่่วมกััน
	สำำ�นักั งานคณะกรรมการผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ และกองนวััตกรรมและวิิจัยั ได้้คำำ�นึงึ ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการป้้องกัันและควบคุุมโรค
และภััยสุุขภาพที่่�อาจจะส่่งผลต่่อประชาชนทั้้�งตรงและทางอ้้อม จึึงได้้จััดทำำ�เกณฑ์์ประเมิินรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิการป้้องกััน
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่� ภายใต้้เกณฑ์์ที่่�พััฒนามาจากเกณฑ์์พััฒนาคุุณภาพ
การจััดการภาครััฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เกณฑ์์ดัังกล่่าวประกอบด้้วย 7 องค์์ประกอบ
(1) การนำำ�องค์์กร (2) การวางแผนเชิิงยุุทธศาสตร์์ (3) การให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (4) การวััดวิิเคราะห์์และการจััด
การความรู้้� (5) การมุ่่�งเน้้นทรััพยากรบุุคคล (6) การจััดการกระบวนการ (7) ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินการ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
คุุณภาพชีีวิตที่่
ิ มั่่� น� คงและยั่่ง� ยืืน เพื่่�อหาปััญหาในพื้้�นที่่�ของตนเองและแก้้ปััญหา ทั้้�งนี้้�สามารถส่่งหััวข้้อกลไกการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
ของประชาชนในพื้้�นที่่�ระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) เข้้าร่่วมเพื่่�อสมััครรางวััลประเมิินรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิการป้้องกัันควบคุุมโรค
และภััยสุุขภาพ 4.0 และได้้นำำ�เกณฑ์์ประเมิินรางวััลคุุณภาพฯ ไปใช้้กัับพื้้�นที่่� โดยในปีีที่่� 2564 มีีผู้สมั
้� คร
ั เข้้ารัับรางวััลโดยแบ่่งออก
เป็็นประเด็็น กลุ่่�มโรคเอดส์์และโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ จำำ�นวน 1 แห่่ง กลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อ จำำ�นวน 5 แห่่ง กลุ่่�มป้้องกััน
การบาดเจ็็บ จำำ�นวน 5 แห่่ง และกลุ่่�มโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน 3 แห่่ง และกลุ่่�มโรคติิดต่่อ 13
รวมจำำ�นวน 32 แห่่ง และทางกองโรคไม่่ติดิ ต่่อได้้รัับเชิิญให้้เข้้าตััดสิินเกณฑ์์ประเมิินรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิการป้้องกัันควบคุุมโรค
และภััยสุุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่� จึึงเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการจััดทำำ�เกณฑ์์ประเมิินรางวััล
คุุณภาพฯ ให้้มีีความเฉพาะเจาะจงสำำ�หรัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อและเป็็นข้้อเสนอในการให้้พื้้�นที่่�นำ�ำ ไปปรัับใช้้ต่่อไป

กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีว�ตระดับอําเภอ (พชอ.)
การมีสวนรวมอยางแทจร�ง ทุกภาคีทุกระดับทั้งแนวราบและแนวดิ�ง

ประชาชนมีความรูความเขาใจ
มีชุดขอมูลที่เชื่อมโยงกันและรวมกันวางแผนติดตามประเมินผล
มีกลไกสนับสนุนเพ�่อเสร�มสรางขวัญกำลังใจ สรางความเขมแข็ง ความยั่งยืนในการ
ดำเนินงาน เชน เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4.0 โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีว�ตระดับพ�้นที่สาขาโรคไมติดตอ
รููปภาพที่่� 5: กรอบแนวคิิดการพััฒนาคุุณภาพชีีวิตร
ิ ะดัับอำำ�เภอ (พชอ.)
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การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ

3.2 วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อศึึกษาการรัับรู้้�และความตระหนััก มุุมมอง การมีีส่่วนร่่วม และระบบข้้อมููล ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ
		 ในหน่่วยงานสาธารณสุุข และภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
 เพื่่� อพัั ฒ นาข้้อเสนอสำำ� หรัั บ เกณฑ์์ ร างวัั ล และพัั ฒ นาแนวทางการจัั ด การข้้อมููลโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ และปัั จจัั ย เสี่่� ย ง
		 ในระดัับอำำ�เภอ (บทบาทที่่�เกี่่�ยวข้้อง เครื่่�องมืือ การจััดการข้้อมููล การติิดตามและประเมิินผล)


3.3	วิิธีีการศึึกษา
กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ กรมควบคุุมโรค ได้้ทำำ�การศึึกษาเก็็บข้้อมููลการรัับรู้้แ� ละความตระหนััก มุุมมอง การมีีส่ว่ นร่่วมที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ด้้านโรคไม่่ติดิ ต่่อ และข้้อเสนอสำำ�หรัับเกณฑ์์รางวััลและพััฒนาแนวทางการจััดการข้้อมููลโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยสััมภาษณ์์กลุ่่�มเป้้าหมาย
ตามหััวข้้อในแบบสััมภาษณ์์ ประกอบด้้วย 4 ประเด็็นสำำ�คััญ ดัังนี้้�
ประเด็็นที่่� 1: การรัับรู้้� ความตระหนัักต่่อโรคไม่่ติิดต่่อ
ประเด็็นที่่� 2: 	มุุมมองด้้านความเกี่่�ยวข้้อง (ความเข้้าใจ ปััจจุุบััน ความเป็็นจริิง สิ่่�งที่่�ควรเป็็น)
ประเด็็นที่่� 3: การรัับรู้้�กลไกการดำำ�เนิินงานคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.)
ประเด็็นที่่� 4:	ระบบข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในหน่่วยงานสาธารณสุุข และภาคีีเครืือข่่ายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
โดยลงพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลในพื้้�นที่่�เขตสุุขภาพที่่� 3, 4, 5 ได้้แก่่ อำำ�เภอหัันคา จัังหวััดชััยนาท อำำ�เภอจอมบึึง จัังหวััดราชบุุรีี
และอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครนายก ในช่่วงเดืือนกรกฏาคม - กัันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 60 คน
ซึ่่�งมีีกลุ่่�มเป้้าหมายดัังนี้้�
1. กลุ่่�มหน่่วยงานสาธารณสุุข (Health) ประกอบด้้วยโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลและอาสาสมััครสาธารณสุุข
2. ภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน พชอ. ระดัับอำำ�เภอ (Non-health) ประกอบด้้วย
สถานีีตำำ�รวจ, สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ, สถานประกอบการในพื้้�นที่่�, อบต./เทศบาลและโรงเรีียน (ตารางที่่� 1)
นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการพััฒนาเกณฑ์์รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิโดยมีีการทบทวนประเมิินผลการใช้้เครื่่�องมืือเดิิมที่่�พััฒนาขึ้้�น
โดยกองนวััตกรรมและวิิจััย ภายใต้้กรอบของ PMQA กระบวนการ ADLI ทางกองโรคไม่่ติิดต่่อได้้ดำำ�เนิินการประชุุมและ
หารืือพััฒนาเกณฑ์์รางวััลสำำ�หรัับโรคไม่่ติิดต่่อโดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมจากสำำ�นัักงานป้้องกัันควบคุุมโรคที่่� 12 จัังหวััดสงขลา สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิแผนงานโรคไม่่ติิดต่่อ กองนวััตกรรมและวิิจััย ร่่วมกัับประชุุมขอรัับการปรึึกษาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
การดำำ�เนิินการกลไกการดำำ�เนิินงานคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิตร
ิ ะดัับอำำ�เภอ (พชอ.) จากสำำ�นักั งานคณะกรรมการสุุขภาพ
แห่่งชาติิ (สช.) โดยคณะอนุุกรรมการการมีีส่่วนร่่วมและรัับฟัังความคิิดเห็็น ภายใต้้คณะกรรมการจััดทำำ�ธรรมนููญว่่าด้้วย
ระบบสุุขภาพ สำำ�นัักสนัับสนุุนระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข และสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน
มหาวิิทยาลััยมหิิดล

การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ
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ตารางที่่� 1 กลุ่่�มประชากรที่่�ทำำ�การศึึกษาเก็็บข้้อมููลการรัับรู้้แ� ละความตระหนััก มุุมมอง การมีีส่ว่ นร่่วมที่่�เกี่่ย� วข้้องด้้านโรคไม่่ติดิ ต่่อ
กลุ่่�มเป้้าหมาย
สถานที่่�ทำำ�การศึึกษา
1. พื้้�นที่่�ศึึกษา:
 เขตสุุขภาพที่่� 3
		 อำำ�เภอหัันคา จัังหวััดชััยนาท
		 (วัันที่่� 14 - 17 กรกฎาคม 2563)
 เขตสุุขภาพที่่� 4
		 อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครนายก
		 (วัันที่่� 21 - 24 กัันยายน 2563)
 เขตสุุขภาพที่่� 5
		 อำำ�เภอจอมบึึง จัังหวััดราชบุุรีี
		 (วัันที่่� 8 - 11 กัันยายน 2563)
*กลุ่่�มเป้้าหมาย 20 คนต่่อหนึ่่�งพื้้�นที่่�ศึึกษา

1. หน่่วยงานสาธารณสุุข
(Health)

จำำ�นวน 2. ภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(คน)
(Non-health)

1.1 โรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล
ผู้้�อำำ�นวยการ	
 เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
(งานโรคไม่่ติิดต่่อ)
 อาสาสมััคร	
	สาธารณสุุข


	รวมทั้้�งหมด 60 คน	รวม

จำำ�นวน 
(คน)

2.1 สถานีีตำำ�รวจ
1
2
3



เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ	

3

2.2	สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ
 เกษตรอำำ�เภอ	
1
 เกษตรตำำ�บล
2
2.3 สถานประกอบการ
 เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบุุคคล
(HR)

2

2.4 อบต./เทศบาล
 เจ้้าหน้้าที่่�เทศบาล

3

2.5 โรงเรีียน
 ผู้้�อำำ�นวยการ	
	ครููอนามััยโรงเรีียน
6	รวม

1
2
14

3.4.	ผลการศึึกษาระบบข้้อมููลเพื่่�อจััดการโรคไม่่ติิดต่่อระดัับอำำ�เภอ
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพระดัับตำำ�บล (รพ.สต.)
การรัับรู้้� และความตระหนััก
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดมีีความเข้้าใจว่่าโรคเรื้้�อรััง ได้้แก่่ โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
โรคหลอดเลืือดสมอง โรคหลอดเลืือดหััวใจ และโรคมะเร็็ง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่เหมาะสม ได้้แก่่
การรัับประทานอาหาร (หวาน มััน เค็็ม) การสููบบุุหรี่่� การดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ การออกกำำ�ลัังกายไม่่เพีียงพอ
ความเครีียด กรรมพัันธุ์์� และอายุุเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงรายได้้ของตััวบุุคคล และการเข้้าถึึงแหล่่งอาหารที่่�ง่่ายขึ้้�น โดยมองว่่า
สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในปััจจุุบััน พบอััตราการเสีียชีีวิิตมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น และพบผู้้�ป่่วยรายใหม่่ที่่�มีีอายุุต่ำ�ำ� กว่่า 35 ปีี
เพิ่่�มขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน หากผู้้�ป่่วยไม่่สามารถควบคุุมระดัับความดัันโลหิิตและระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดได้้ตามเป้้าหมาย
ย่่อมส่่งผลให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนตามมา และเกิิดภาวะทุุพพลภาพ หากรุุนแรงอาจทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตได้้ นอกจากนี้้�การทีีมีี
ผู้้�ป่่วยเพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้เพิ่่�มภาระในการดููแลให้้แก่่ครอบครััว และหน่่วยงานสาธารณสุุข และทำำ�ให้้เสีียค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา
พยาบาลเพิ่่�มมากขึ้้�น ดัังนั้้�นการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อควรเริ่่�มจากการปฏิิบััติิตามหลััก 3อ.2ส.
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มุุมมอง ด้้านความเกี่่�ยวข้้อง
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายมีีมุมุ มองในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อโดยเริ่่ม� จากการดููแลสุุขภาพตนเอง
ตามหลััก 3อ.2ส. รวมถึึงเป็็นต้้นแบบในการดููแลสุุขภาพที่่�ดีีให้้แก่่คนในชุุมชน และมองว่่าหน่่วยงานสาธารณสุุข
มีีภาระกิิจหลัักในการ ส่่งเสริิม ป้้องกััน รัักษา ฟื้้�นฟูู ในกลุ่่�มประชากรที่่�รัับผิิดชอบ เพื่่�อลดการเกิิดผู้้�ป่่วยรายใหม่่
ในกลุ่่�มประชาชนทั่่�วไป และลดการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนหรืือการเสีียชีีวิติ ในกลุ่่�มผู้้ป่� ว่ ย นอกจากนี้้�ยังั มองว่่าผู้้จั� ดั การปััญหา
โรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยงเป็็นบทบาทหลัังของหน่่วยงานสาธารณสุุข และมีีภาคีีเครืือข่่ายรวมถึึงภาคประชาชนเข้้ามา
มีีส่่วนร่่วม
การรัับรู้้�กลไก พชอ.
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดรู้้�จัักกลไกคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.)
มองว่่าเป็็นการดำำ�เนิินงานแบบบููรณาการร่่วมกัันหลายภาคส่่วนทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่่ง� มีีการกำำ�หนด
เป้้าหมายทิิศทางและยุุทธศาสตร์์ร่่วมกััน โดยมีีการค้้นหาและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของปััญหา วางแผนแก้้ไขปััญหา
ในชุุมชน นำำ�ไปสู่่�การเสริิมสร้้างให้้บุุคคล ครอบครััว และชุุมชน มีีสุุขภาวะทางกาย จิิต และสัังคมเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
และเกิิดความยั่่�งยืืนสืืบไป โดยการดำำ�เนิินงาน พชอ. มีีจุุดแข็็ง จุุดอ่่อน ปััญหาและอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
 จุุดแข็็ง:
		 หน่่วยงานสาธารณสุุข มีีความเข้้าใจปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่� และสามารถวางแผนแก้้ไขปััญหาได้้ และมีี
ความสามารถในการเชื่่�อมโยงภาคีีเครืือข่่ายเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงาน					
		 บทบาทของคณะกรรมการ มีีหน้้าที่่�ในการจััดทำำ�แผนงานยุุทธศาตร์์และสร้้างเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานที่่�ชัดั เจน
เชื่่อ� มโยงการดำำ�เนิินงานแบบบููรณาการร่่วมกัับภาคีีเครืือข่า่ ย ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิตร
ิ ะดัับอำำ�เภอ ตลอดจนเป็็นหน่่วยงาน
กลางประสานงานในการติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน พชอ.
 จุุดอ่่อน: 											
		 ภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ขาดการมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหา				
		 ด้้านข้้อมููล ข้้อมููลที่่นำ� �ำ มาพิิจารณาในการจััดความสำำ�คัญ
ั ของปััญหา เป็็นฐานข้้อมููลที่่ม� าจากหน่่วยงานสาธารณสุุข
เป็็นหลััก เนื่่�องจากข้้อมููลจากหน่่วยงานอื่่น� ยัังไม่่ได้้ถููกเชื่่อ� มโยงเข้้ามาในประเด็็นที่่�เกี่่ย� วข้้อง จึึงทำำ�ให้้ข้้อมููลไม่่ได้้ถููกนำำ�มา
ใช้้ประโยชน์์ในการแก้้ไขปััญหาเท่่าที่่�ควร
 ปััญหาและอุุปสรรค:
		 แผนการดำำ�เนิินงาน ของแต่่ละหน่่วยงานยัังไม่่สอดคล้้องกััน 						
		 กิิจกรรมการดำำ�เนิินงาน ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพ 3อ.2ส. ใช้้ระยะเวลาสั้้�นเกิินไปทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงาน
ไม่่ยั่่�งยืืน และกลุ่่�มเป้้าหมายรัับรู้้�เรื่่�องสุุขภาพ แต่่ไม่่ปฏิิบััติิตามหลััก 3อ.2ส. ซึ่่�งอาจมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อ
 ข้้อเสนอแนะ: 											
		 ควรมีีการบููรณาการและผลัักดััน ให้้ภาคีีเครืือข่า่ ยที่่�เกี่่ย� วข้้องเข้้ามามีีบทบาทและมีีส่ว่ นร่่วมในการแก้้ไขปััญหา
การดำำ�เนิินงานทั้้�งด้้านการสนัับสนุุนงบประมาณ บุุคคล วััสดุอุุ ุปกรณ์์ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายตามแผนการดำำ�เนิินงาน
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ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ รพ.สต.
	จากการสอบถามเจ้้าหน้้าที่่� รพ.สต. พบว่่า มีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากการสำำ�รวจเชิิงรุุกในชุุมชน และข้้อมููล
จากการ Walk in เข้้ารัับบริิการด้้วยโรคไม่่ติิดต่่อใน รพ.สต. โดยมีีระบบข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
1.	ระบบบริิหารงานโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล (HOSxP PCU)(6): เป็็นเป็็นโปรแกรมบริิหารระบบงาน
ใน รพสต. ซึ่่ง� การบัันทึึกข้้อมููลการทำำ�งานแบ่่งออกเป็็นระบบงานเชิิงรุุก และระบบงานเชิิงรัับและส่่งข้้อมููลระหว่่าง รพ.สต.
และ รพช. เพื่่�อติิดตามข้้อมููลการรัักษาของผู้้�ป่ว่ ย โดยมีีฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ ดัังนั้้�น
		 1.1	ข้้อมููลการสำำ�รวจจาก อสม. และบัันทึึกข้้อมููลผ่่านระบบบริิหารงานโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล
(HOSxP PCU)
			 	คััดกรองความเสี่่�ยงเบาหวานความดัันในประชากรอายุุ 35 ปีีขึ้้�นไป		
			 	คััดกรองการสููบบุุหรี่่�และการบริิการเลิิกบุุหรี่่�					
		
			 	คััดกรองการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ใช้้แบบฟอร์์ม ASSIST และการบำำ�บััด		
		
			 	สำำ�รวจอาหารปลอดภััยในตลาดและชุุมชน (น้ำำ��, Borax, Salicylic acid ฯลฯ)
			 	ตรวจสารเคมีีในเลืือดของเกษตรกร
			 	สำำ�รวจร้้านค้้าที่่�ขายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์บุุหรี่่�ในชุุมชน						
			 	สำำ�รวจสุุขภาพนัักเรีียน ปพ. 8 						
		 1.2	ระบบทะเบีียนผู้้�ป่ว่ ยโรคเรื้้�อรััง									
			  ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง (ประวััติิการรัักษา ยา การนััดหมายและการให้้คำำ�แนะในการปรัับเปลี่่�ยน
				 พฤติิกรรม)
2.	ระบบ Health Data Center (HDC)(7): เป็็นระบบประมวลผลโดยมีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลภายในเครืือข่่าย
สถานบริิการตามรููปแบบ 43 แฟ้้ม และมีีการประมวลผลข้้อมููลเพื่่�อแสดงตามตััวชี้้�วััดสุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อและ
ปััจจััยเสี่่�ยง
		 2.1	มิิติิการเจ็็บป่่วย
			 2.1.1 โรคเบาหวาน									
					 	จำำ�นวนประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไปที่่�ได้้รัับการคััดกรองเบาหวาน (รายไตรมาสที่่� 1)		
					 	จำำ�นวนประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไปที่่�ได้้รัับการคััดกรองเบาหวาน จำำ�แนกตามผลการคััดกรอง
						 (รายไตรมาสที่่� 1)									
					 	ความชุุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)				
					 	อััตราผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานรายใหม่่ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยในปีีงบประมาณ (รายปีี)			
					 	จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลได้้ดีี (รายปีี)
			 2.1.2 โรคความดัันโลหิิตสููง									
					 	จำำ�นวนประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไปที่่�ได้้รัับการคััดกรองความดัันโลหิิตสููง (รายไตรมาสที่่� 1)
					 	จำำ�นวนประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไปที่่�ได้้รัับการคััดกรองความดัันโลหิิตสููง จำำ�แนกตามผลการ
						คััดกรอง (รายไตรมาสที่่� 1)							
					 	ความชุุกของโรคความดัันโลหิิตสููงในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)		
					 	อััตราผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงรายใหม่่ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยในปีีงบประมาณ (รายปีี)
					 	จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ควบคุุมความดัันโลหิิตได้้ดีี (รายปีี)
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			 2.1.3 โรคหััวใจและหลอดเลืือด
					 	ความชุุกของโรคหััวใจและหลอดเลืือดในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)			
					 	อััตราผู้้�ป่่วยโรคหััวใจและหลอดเลืือดรายใหม่่ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยในปีีงบประมาณ (รายปีี)
			 2.1.4 โรคมะเร็็ง											
					 	ความชุุกของโรคมะเร็็งในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)
			 2.1.5 โรคถุุงลมโป่่งพอง									
					 	ความชุุกของโรคถุุงลมโป่่งพองในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)
		 2.2	มิิติิพฤติิกรรมเสี่่�ยง (Behavioral risk)
					  การคััดกรองและการบำำ�บััดผู้้�ติิดบุุหรี่่� (Specialpp)
					  การคััดกรองและการบำำ�บััดผู้้�ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ (Specialpp)
					 	ความชุุกภาวะซึึมเศร้้าในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)
					 	ผลการตรวจสารเคมีีในเลืือด จำำ�แนกตามความเสี่่�ยง
		 2.3 แหล่่งข้้อมููลอื่่�น ๆ (ฐานข้้อมููลเสีียชีีวิิตในโรงพยาบาลและมหาดไทย)
			 2.3.1 มิิติิการเสีียชีีวิิต									
					 	จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากโรคความดัันโลหิิตสููง (รายปีี)					
					 	จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากโรคเบาหวาน (รายปีี)
					 	จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากโรคหััวใจและหลอดเลืือด (รายปีี)
					 	จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากโรคมะเร็็ง (รายปีี)				
	ปััญหาและอุุปสรรค
		 การเก็็บข้้อมููล: 											
		  การเก็็บข้้อมููลการคััดกรองเบาหวานและความดัันโลหิิตสููงของ อสม. ยัังขาด ความครบถ้้วน ถููกต้้องของข้้อมููล
		  เก็็บข้้อมููลจำำ�นวนมาก (ทั้้�งจำำ�นวนแบบฟอร์์ม และจำำ�นวนข้้อมููล)					
		  ข้้อมููลการเสีียชีีวิิตไม่่มีีการตรวจสอบความถููกต้้อง				
		 การบัันทึึกข้้อมููล: 											
		  เจ้้าหน้้าที่่ส� าธารณสุุขมีีการบัันทึึกข้้อมููลซ้ำำ�ซ้้อ
� นหลายงาน เช่่น การคััดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง
			 การคััดกรองบุุหรี่่แ� ละแอลกอฮอล์์ มีีการคััดกรองซ้ำำ�กั
� นั หลายรอบ						
		 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล:
		  เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขสามารถนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์เพื่่�อค้้นหาปััญหาและแก้้ไขปััญหาได้้ แต่่ยัังขาดการใช้้
			ข้้อมููลในมิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องมาสัังเคราะห์์ให้้เห็็นสภาพปััญหาที่่�แท้้จริิง
		 การรายงานข้้อมููล: 											
		  มุ่่�งเน้้นผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงานเชิิงปริิมาณมากกว่่าการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์ในการแก้้ปััญหาโรคไม่่ติดิ ต่่อ
 ข้้อเสนอแนะ
									
		  ควรมีีการปรัับปรุุงโปรแกรมบัันทึึกข้้อมููลให้้มีีการแสดงผลการคััดกรองสุุขภาพและปััจจััยเสี่่�ยงทุุกตััวแปร
				 เช่่น การคััดกรองบุุหรี่่� แอลกอฮอล์์ ออกกำำ�ลัังกายและอื่่�น ๆ โดยไม่่ต้้องมีีการลงข้้อมููลที่่�ซ้ำำ��ซ้้อน
		  ควรมีีการพััฒนาระบบคััดกรองสุุขภาพและปััจจัยั เสี่่ย� งให้้เป็็นรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อลดการใช้้กระดาษ
				 และลดระยะเวลาในการบัันทึึกข้้อมููลของเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
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แหลงขอมูลอื่นๆ

สวนแสดงผลฐานขอมูล
สาธารณสุข (HDC)

ระบบบร�หารงานโรงพยาบาลสงเสร�ม
สุขภาพตําบล

ชุมชน

รููปภาพที่่� 6: ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ รพ.สต.
รวบรวมและจััดทำำ�โดย: กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค

รวบรวมและจัดทำโดย: กลุมเทคโนโลยีและระบาดว�ทยา กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

การเสียชีว�ต
- ผูเสียชีว�ตจากโรคความดันโลหิตสูง
- ผูเสียชีว�ตจากโรคเบาหวาน
- ผูเสียชีว�ตโรคหัวใจและหลอดเลือด
- ผูเสียชีว�ตโรคมะเร็ง

พฤติกรรมเสี่ยง (Behavioral risk)
- การคัดกรองบุหร�่
- การคัดกรองผูดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล
- ภาวะซึมเศราในประชากรอายุ 15 ปข�้นไป
- การตรวจสารเคมีในเลือด

การเจ็บปวย
- โรคเบาหวาน
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคมะเร็ง
- โรคถุงลมโปงพอง

- ระบบทะเบียนการคัดกรองโรคไมติดตอ
และปจจัยเสี่ยง
- ระบบทะเบียนผูปวยโรคเร�้อรัง

สํารวจและคัดกรองโรคไมติดตอ
และปจจัยเสี่ยงโดย อสม.

เจาหนาที่ รพ.สต./รพ.
บันทึกขอมูล

ศูนยขอมูลสาธารณสุข

ระบบขอมูลดานโรคไมติดตอที่เกี่ยวของกับ รพสต.

กรม, กอง ตางๆ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

คลังขอมูลสาธารณสุข

สวนแสดงผลฐานขอมูล
สาธารณสุข (HDC)

อาสาสมััครสาธารณสุุข
การรัับรู้้� และความตระหนััก
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดมีีความเข้้าใจว่่าโรคเรื้้�อรััง ได้้แก่่ โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
โรคหลอดเลืือดสมอง โรคหลอดเลืือดหััวใจ และโรคมะเร็็ง ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่เหมาะสม ได้้แก่่
การรัับประทานอาหาร (หวาน มััน เค็็ม) การสููบบุุหรี่่� การดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ การออกกำำ�ลัังกายไม่่เพีียงพอ
ความเครีียด โดยมองว่่าสถานการณ์์โรคไม่่ติดิ ต่่อในปััจจุบัุ นั พบผู้้ป่� ว่ ยรายใหม่่เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง ถ้้าป่่วยด้้วยโรคเรื้้อ� รััง
หากควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล และระดัับความดัันโลหิิตไม่่ดีี อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อน ทุุลพลภาพ และเสีียชีีวิิตได้้
นอกจากนี้้�ยัังส่่งผลกระทบต่่อการทำำ�งานของ อสม. ที่่�ต้้องดููแลผู้้�ป่่วยในชุุมชนเพิ่่�มขึ้้�น และส่่งผลกระทบต่่อระบบบริิการ
สาธารณสุุขที่่�ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการรัักษาเพิ่่�มขึ้้�น ดัังนั้้�นการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อควรเริ่่�มจากการปฏิิบััติิ
ตามหลััก 3อ.2ส.
มุุมมอง ด้้านความเกี่่�ยวข้้อง
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายพบว่่าการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเริ่่�มจากการดููแลตนตามหลััก 3อ.2ส.
ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ของแพทย์์ และเป็็นแบบอย่่างของการมีีสุุขภาพดีีให้้แก่่คนในชุุมชน ตลอดจนมีีภารกิิจที่่�ต้้องดููแล
ประชาชนในพื้้�นที่่�ของตนเองโดยให้้บริิการสุุขภาพ เช่่น คััดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง ให้้คำำ�แนะนำำ�
การดููแลสุุขภาพ เช่่น ออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ��เสมอ และปลููกผัักทานเอง นอกจากนี้้�ยัังมองว่่าผู้้�จััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ
และปััจจััยเสี่่�ยงเป็็นบทบาทหลัักของหน่่วยงานสาธารณสุุข และภาคีีเครืือข่่ายรวมถึึงภาคประชาชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม
การรัับรู้้�กลไก พชอ.
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดรู้้�จัักกลไกคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.)
ซึ่่�งมองว่่าเป็็นการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับการแก้้ปััญหาด้้านสุุขภาพโดยการบููรณาการหลายภาคส่่วน มาร่่วมกัันวิิเคราะห์์
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่� โดยเน้้นให้้ประชาชนดููแลสุุขภาพตนเองและครอบครััวเพื่่�อให้้มีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรง
ปลอดโรค โดยการดำำ�เนิินงาน พชอ. มีีจุุดแข็็ง จุุดอ่่อน ปััญหาและอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
 จุุดแข็็ง:
			  ภาคีีเครืือข่่ายให้้ความร่่วมมืือและเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย
 จุุดอ่่อน:
										
			  ขาดความต่่อเนื่่�องในการทำำ�งานของ พชอ. อสม. และ ประชาชนบางส่่วนยัังไม่่เห็็นความสำำ�คััญใน
				 การขัับเคลื่่�อน
 ปััญหาและอุุปสรรค: 											
			  การดำำ�เนิินงานแก้้ปััญหาในชุุมชนยัังขาดเครื่่�องมืือ เช่่น เครื่่�องวััดความดัันโลหิิต เครื่่�องเจาะน้ำำ�ต
� าลปลายนิ้้ว�
				 ไม่่เพีียงพอต่่อการใช้้งาน
 ข้้อเสนอแนะ: 											
			  หน่่วยงานทุุกภาคส่่วนควรมีีส่ว่ นร่่วมดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหา โดยมองผลการดำำ�เนิินงานไปสู่่�ชุมุ ชน เพื่่อสร้้
� าง
				ความตระหนัักในการดููแลสุุขภาพให้้แก่่ประชาชน
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ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาสาสมััครสาธารณสุุข
	จากการสอบถามเจ้้าหน้้าที่่�อาสาสมััครสาธารณสุุข (อสม.) พบว่่าระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติดิ ต่่อที่่เ� กี่่ย� วข้้องส่่วนใหญ่่
จะเป็็นข้้อมููลที่่� อสม. ได้้มีีการสำำ�รวจเชิิงรุุกในชุุมชนโดยมีีการบัันทึึกข้้อมููลผ่่านรููปแบบกระดาษและผ่่าน Application
โดยมีีระบบข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
1.	รายงานการปฏิิบััติิงาน อสม. ผ่่านกระดาษ (อสม.1)(8) ส่่งทุุกเดืือน					
			  การส่่งเสริิมสุุขภาพ (ให้้คำำ�แนะผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังรายใหม่่, ให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้พิ� ิการด้้านการดููแลสุุขภาพ)
			  การเฝ้้าระวััง ป้้องกััน ควบคุุมโรค และให้้คำำ�แนะนำำ�กลุ่่�มเสี่่�ยง (DM, HT, มะเร็็ง, หััวใจ, หลอดเลืือดสมอง)
				 และให้้คำำ�แนะนำำ�ประชาชนลด หวาน มััน เค็็ม							
			  การฟื้้�นฟููสุุขภาพ (ให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วย DM, HT, มะเร็็ง, หััวใจและอื่่�น ๆ)
			  การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (ให้้คำำ�แนะนำำ�เฝ้้าระวัังการรัับประทานอาหารปลอดภััย)
			  การจััดการสุุขภาพชุุมชนและการมีีส่่วนร่่วมในแผนสุุขภาพตำำ�บล
			  กิิจกรรมอื่่�น ๆ รายชื่่�อผู้้�สููบบุุหรี่่�เข้้าร่่วมโครงการ 3 ล้้าน 3 ปีี เลิิกบุุหรี่่�เทิิดไท้้องค์์ราชััน
2.	คััดกรองความเสี่่�ยงโรคและความเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ (ผ่่านกระดาษ)
			  คััดกรองความเสี่่ย� งเบาหวานความดัันในประชากรอายุุ 35 ปีีขึ้้น� ไป (ชั่่ง� น้ำำ�� หนััก, วััดส่่วนสููง, BMI, วััดรอบเอว,
				วััดความดัันโลหิิต, เจาะน้ำำ�ต
� าลปลายนิ้้�ว)						
			  คััดกรองการสููบบุุหรี่่�และการบริิการเลิิกบุุหรี่่�					
		
			  คััดกรองการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ใช้้แบบฟอร์์ม ASSIST และการบำำ�บััด		
		
			  สำำ�รวจอาหารปลอดภััยในตลาดและชุุมชน (น้ำำ��, Borax, Salicylic acid ฯลฯ) 		
		
			  ตรวจสารเคมีีในเลืือดของเกษตรกร
			  สำำ�รวจร้้านค้้าที่่�ขายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์บุุหรี่่�ในชุุมชน
3.	ระบบการรายงานข้้อมููลผ่่าน อสม. Online(9)
			  รายงานประจำำ�เดืือน (อสม. 1)
			  รายงานเหตุุ
			  รายงานกิิจกรรม
			  รายงานลููกน้ำำ�ยุ
� ุงลาย
			  ประวััติิิ�การส่่งรายงาน
			  อื่่�น ๆ
4. การสำำ�รวจข้้อมููลความจำำ�เป็็นพื้้�นฐาน (จปฐ.)(10) อสม. ทำำ�หน้้าที่่�ในการสำำ�รวจโดยออกไปสำำ�รวจครััวเรืือน
ที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของตนเอง โดยข้้อมููล จปฐ. คืือ ข้้อมููลในระดัับครััวเรืือนที่่�แสดงถึึงสภาพความจำำ�เป็็นพื้้�นฐาน
ของคนในครััวเรืือนในด้้านต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ได้้กำำ�หนดมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ว่่าคนควรจะมีีคุุณภาพชีีวิิตใน
แต่่ละเรื่่�องอย่่างไร ในช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง ๆ มีี 5 หมวด 31 ตััวชี้้�วััด โดยหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ		
			 4.1		 สุุขภาพดีี 7 ตััวชี้้�วััด
					  เด็็กแรกเกิิดมีีน้ำำ��หนััก 2,500 กรััม ขึ้้�นไป						
					  เด็็กแรกเกิิดได้้กิินนมแม่่อย่่างเดีียวอย่่างน้้อย 6 เดืือนแรกติิดต่่อกััน					
					  เด็็กแรกเกิิดถึึง 12 ปีี ได้้รัับวััคซีีนป้้องกัันโรคระบาดตามตารางสร้้างเสริิมภููมิิคุ้้�มกัันโรค			
					  ครััวเรืือนกิินอาหารถููกสุุขลัักษณะ ปลอดภััย และได้้มาตรฐาน					
					  ครััวเรืือนมีีการใช้้ยาเพื่่�อบำำ�บััด บรรเทาอาการเจ็็บป่่วยเบื้้�องต้้นอย่่างเหมาะสม			
					  คนอายุุ 35 ปีีขึ้้�นไป ได้้รัับการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี						
					  คนอายุุ 6 ปีีขึ้้�นไป ออกกำำ�ลัังกายอย่่างน้้อยสััปดาห์์ละ 3 วััน ๆ ละ 30 นาทีี
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4.2		สภาพแวดล้้อม 7 ตััวชี้้�วััด
4.3		 การศึึกษา 5 ตััวชี้้�วััด
4.4		 การมีีงานทำำ�และรายได้้ 4 ตััวชี้้�วััด
4.5 	ค่่านิิยม 8 ตััวชี้้�วััด				
 ปััญหาและอุุปสรรค											
			 การเก็็บข้้อมููล: 											
			  การเก็็บข้้อมููลการคััดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงของ อสม. ยัังขาด ความครบถ้้วนถููกต้้อง
				 ของข้้อมููล
			 การบัันทึึกข้้อมููล: 											
			  อสม. บางท่่านไม่่มีทัี ักษะในการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อปฏิิบััติิงานเท่่าที่่�ควร				
			 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล: 											
			  อสม. มีีข้้อมููลที่่�สามารถใช้้วิิเคราะห์์ข้้อมููลแต่่ไม่่สามารถนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อ
				 ในชุุมชนได้้ เนื่่�องจากข้้อมููลเป็็นการเก็็บข้้อมููลแบบผ่่านกระดาษ
 ข้้อเสนอแนะ											
			  ควรมีีการพััฒนาศัักยภาพของ อสม. ให้้มีีความสามารถในการเขีียนโครงการ				
			  ควรมีีการจััดอบรมพััฒนาศัักยภาพ อสม. ในการใช้้เทคโนโลยีี
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รููปภาพที่่� 7: ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาสาสมััครสาธารณสุุข (อสม.)
รวบรวมและจััดทำำ�โดย: กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค

การสำรวจขอมูลความจำเปน
พ�้นฐาน (จปฐ.)

อสม. Online

คัดกรองความเสี่ยงโรคและความ
เสี่ยงโรคไมติดตอ (ผานกระดาษ)

รายงานการปฏิบัติงาน อสม.
ผานกระดาษ (อสม. 1)

ชุมชน

บันทึกในระบบ
HosXP

เจาหนาที่ รพ.สต./รพ.
บันทึกขอมูล

รายงานการปฏิบัติงาน อสม.
ผานกระดาษ (อสม. 1)

เก็บที่ รพสต.

อสม.

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรม, กอง ตาง ๆ

คัดกรองความเสี่ยงโรคและ
ความเสี่ยงโรคไมติดตอ (ผานกระดาษ)

ศูนยขอมูลสาธารณสุข

คลังขอมูลสาธารณสุข

สวนแสดงผลฐานขอมูล
สาธารณสุข (HDC)

ระบบขอมูลดานโรคไมติดตอที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ตำำ�รวจ
การรัับรู้้� และความตระหนััก
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดมีีความเข้้าใจว่่าโรคเรื้้�อรััง ได้้แก่่ โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
โรคหลอดเลืือดสมอง โรคหลอดเลืือดหััวใจ และโรคมะเร็็ง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่เหมาะสม ได้้แก่่
การรัับประทานอาหาร (หวาน มััน เค็็ม) การสููบบุุหรี่่� การดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ การออกกำำ�ลัังกายไม่่เพีียงพอ
ความเครีียด กรรมพัันธุ์์� อายุุที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� และกระแสสัังคมที่่มี� กี ารโฆษณาสิินค้้าและจููงใจให้้ผู้้บ� ริิโภคซื้้�อ เช่่น การลดแลกแจกแถม
การสะสมเพื่่�อแลกของรางวััล และการขาดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ โดยมองว่่าสถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในปััจจุุบััน
พบอััตราการป่่วยและเสีียชีีวิิตมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากพบผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ามารัับการบริิการรัักษาที่่�โรงพยาบาลชุุมชน
เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�ถ้้าผู้้�ป่่วยดููแลตััวเองไม่่ดีีอาจจะทำำ�ให้้ทุุพพลภาพและเสีียชีีวิิตได้้ นอกจากนี้้�การที่่�มีีผู้้�ป่่วยเพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้
เพิ่่�มภาระในการดููแลให้้แก่่ครอบครััว ส่่งผลกระทบต่่อรายได้้และเศรษฐกิิจ ดัังนั้้�นการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
ควรเริ่่�มจากกการปฏิิบััติิตามหลััก 3อ.2ส. และควรมีีความรอบรู้้ด้้� านสุุขภาพ
มุุมมอง ด้้านความเกี่่�ยวข้้อง
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายมีีมุมุ มองในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อโดยเริ่่ม� จากการดููแลสุุขภาพตนเอง
ตามหลััก 3อ.2ส. รวมถึึงเป็็นต้้นแบบในการดููแลสุุขภาพที่่�ดีีให้้แก่่คนในครอบครััว นอกจากนี้้�เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�รวจมี
ำ
ีภารกิิจ
ในการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายเป็็นผู้้�สนัับสนุุนด้้านกฎหมาย การป้้องกัันปราบปรามและป้้องกัันสาเหตุุ เช่่น
รณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์ เรื่่�องบุุหรี่่�และแอลกอฮอล์์ ออกตรวจร้้านค้้าในชุุมชน ช่่วงเทศกาลหรืือวัันสำำ�คััญทางศาสนา
นอกจากนี้้ยั� งั มองว่่า ผู้้�จััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยงเป็็นบทบาทหลัักของหน่่วยงานสาธารณสุุข และควรมีี
ภาคีีเครืือข่่ายรวมถึึงภาคประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
การรัับรู้้�กลไก พชอ.
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดรู้้ส่� ว่ นใหญ่่ไม่่รู้จั้� กั กลไกคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิตร
ิ ะดัับอำำ�เภอ
(พชอ.) เนื่่�องจากไม่่ได้้เข้้าเป็็นคณะกรรมการ แต่่มีบี างส่่วนรู้้จั� กั โดยระบุุว่า่ การดำำ�เนิินงานทำำ�หน้้าที่่�ค้้นหาปััญหาในชุุมชน
จััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของปััญหาและคััดเลืือกปััญหานั้้�นมาจััดการแก้้ไข เพื่่�อพัฒ
ั นาชุุมชนและคุุณภาพชีีวิติ ของประชาชน
รวมถึึงการดููแลเยี่่�ยมบ้้านผู้้�ป่่วย ช่่วยชุุมชนป้้องกัันโรค และดููแลสภาพแวดล้้อมในชุุมชน ช่่วยประชาชนไม่่เป็็นโรค
ปรัับสภาพแวดล้้อมให้้ดีีขึ้้�น โดยการดำำ�เนิินงาน พชอ. มีีจุุดแข็็ง จุุดอ่่อน ปััญหาและอุุปสรรค ดัังนี้้�
 จุุดแข็็ง: 									
		
			 	มีีรููปแบบการทำำ�งานที่่�เป็็นรููปธรรม ชััดเจน มีีแผนงานงบประมาณในการดำำ�เนิินงาน
		
			 	มีีระบบงานที่่�สามารถนำำ�ปััญหาของชุุมชน/ท้้องถิ่่�นมาแก้้ไขให้้เกิิดความพึึงพอใจของประชาชนได้้โดยตรง
			 	มีีการทำำ�งานที่่�ใกล้้ชิิดกัับประชาชน ชุุมชน และท้้องถิ่่�น ทำำ�ให้้องค์์การตำำ�รวจได้้รัับความไว้้วางใจและ
				ความคาดหวัังจากประชาชน
 จุุดอ่่อน:
			  เนื่่�องจากตำำ�รวจความเกี่่�ยวข้้องด้้านสุุขภาพค่่อนข้้างน้้อยทำำ�ให้้การทำำ�งานการมีีส่่วนร่่วมในการขัับเคลื่่�อน
				ด้้านสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านโรคไม่่ติิดต่่อน้้อย
			 	มีีการจััดทำำ�แผนแต่่ขาดการขัับเคลื่่�อนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ การควบคุุมกำำ�กัับดููแลและประเมิินผลยัังขาด
				ความสมบููรณ์์ และประสิิทธิิภาพที่่�ดีี								
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 ปััญหาและอุุปสรรค:

			  เนื่่อ� งจากแผนการดำำ�เนิินงานโครงการของตำำ�รวจมีส่ี ว่ นร่่วมในการขัับเคลื่่�อนเรื่่อ� งบุุหรี่่แ� ละการดื่่�มเครื่่�องดื่่ม�
				 แอลกอฮอล์์ซึ่่�งเป็็นแผนที่่�มีีการดำำ�เนิินงานอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�งตามช่่วงเทศกาล ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงาน
				 ขาดการต่่อเนื่่�อง
ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตำำ�รวจ	
	จากการสอบถามเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ พบว่่า ระบบข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตำำ�รวจคืือระบบสารสนเทศ (CRIMES)(11)
โดยระบบได้้รวบรวมข้้อมููลงานสอบสวน งานสืืบสวน งานป้้องกัันปราบปราม งานจราจร และสามารถเชื่่อ� มโยงไปยัังฐาน
ข้้อมููลอื่่น� ของ สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิหรืือหน่่วยงานภายนอก เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการป้้องกัันปราบปรามอาชญากรรม
การสืืบสวน การอำำ�นวยความยุุติธิ รรม อำำ�นวยความสะดวกสบายให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้ป้� ฏิิบัติั งิ าน ลดขั้้น� ตอนการบัันทึึกข้้อมููล
ทำำ�ให้้ประชาชนที่่�มาติิดต่่อราชการได้้รัับความสะดวกรวดเร็็วและเป็็นธรรม เป็็นระบบสารสนเทศข้้อมููลอาชญากรรม
สามารถจำำ�แนกผู้้�ใช้้เป็็น 5 กลุ่่�ม ได้้แก่่
1. พนัักงานสอบสวน, ผู้้�ช่ว่ ยพนัักงานสอบสวน หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�สถานีีที่่�ติิดตั้้�งเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ ลููกข่่าย
ผู้้�มีีหน้้าที่่�บัันทึึกหรืือเพิ่่�มเติิมข้้อมููลอาชญากรรมให้้ถููกต้้อง
2. เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ ผู้้�มีีหน้้าที่่�ด้้านสืืบสวน ป้้องกัันและปราบปราม ที่่�ต้้องใช้้ข้้อมููลในการดำำ�เนิินงาน
3. เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ ผู้้�มีีหน้้าที่่�บริิหารงานที่่�ต้้องใช้้ข้้อมููลอาชญากรรมในด้้านงานสถิิติิ
4. เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจประจำำ�กองทะเบีียนประวััติิอาชญากร ผู้้�มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบ ยืืนยััน ประวััติิผู้้�ต้้องหาลายพิิมพ์์
นิ้้�วมืือ ภาพถ่่ายและหมายจัับ
5. เจ้้าหน้้าที่่�เทคนิิค ผู้้�มีีหน้้าที่่�ด้้านเทคนิิคในการดำำ�เนิินการ บำำ�รุุงรัักษาระบบ ให้้สามารถทำำ�งานได้้ตลอดเวลา
ผู้้�เสนอราคาต้้องวิิเคราะห์์ ออกแบบ และพััฒนาระบบสารสนเทศข้้อมููลอาชญากรรมสำำ�นัักงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสารตามเงื่่อ� นไขในเอกสารประกวดราคานี้้�โดยละเอีียด ซึ่่ง� แต่่ละกลุ่่�มงานของสำำ�นักั งานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสารประกอบด้้วย 5 กลุ่่�มระบบงาน คืือ
1. กลุ่่�มระบบงานบัันทึึก (Data Entry) ประกอบด้้วย							
			 1.1		ระบบงานบัันทึึกข้้อมููล คดีีอาญาทั่่ว� ไป คดีีอุบัุ ติั เิ หตุุจราจร เหตุุทรััพย์์หาย เหตุุรถหาย เหตุุคนหายพลััดหลง
เหตุุคนตายไม่่ทราบชื่่�อ แผนประทุุษกรรม เหตุุที่่�ต้้องรายงาน
2. กลุ่่�มระบบงานสืืบค้้นข้้อมููล (Data Search)
			 2.1		ระบบสืืบค้้นข้้อมููลจากฐานข้้อมููลแต่่ละแหล่่งข้้อมููลโดยตรง ได้้แก่่ ข้้อมููลในระบบสารสนเทศข้้อมููล
อาชญากรรมสำำ�นักั งานเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร ข้้อมููลทะเบีียนราษฏร์์ ข้้อมููลทะเบีียนยานพาหนะ ข้้อมููล
ใบอนุุญาตขัับรถยนต์์และจัักรยานยนต์์ ข้้อมููลทะเบีียนปืืน ข้้อมููลใบอนุุญาตพกพาอาวุุธ และข้้อมููลอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
			 2.2		ระบบสืืบค้้นข้้อมููลจากฐานข้้อมููลต่่าง ๆ ในข้้อ 2.1 หลาย ๆ แหล่่งพร้้อม ๆ กััน โดยสามารถกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์และความสััมพัันธ์์ในการสืืบค้้น เช่่น การค้้นหารถยนต์์ยี่่�ห้้อ รุ่่�น สีี ที่่�ใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการก่่ออาชญากรรมใน
ระหว่่างช่่วงเวลา เป็็นต้้น
3. กลุ่่�มระบบงานบริิการข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Data Services)					
4. กลุ่่�มระบบแจ้้งเตืือน (Alarm & Alert Services)						
5. กลุ่่�มระบบงานบริิหารจััดการข้้อมููลและระบบ (Data & System Management)
โดยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านโรคไม่่ติิตต่่อเป็็นระบบรายงานคดีีที่่�ได้้รัับแจ้้งจากบัันทึึกประจำำ�วััน โดยรวบรวมใน
ฐานข้้อมููลความผิิดอาญา (คดีี 4 กลุ่่�ม) ซึ่่�งประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคไม่่ติิดต่่อได้้ แก่่ บุุหรี่่� เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์
โดยจััดอยู่่�ในฐานข้้อมููลคดีีประเภทที่่� 4 คดีีความผิิดที่่�รััฐเป็็นผู้้�เสีียหาย ข้้อ 4.1 ยาเสพติิด และข้้อ 4.8 ความผิิดเกี่่�ยวกัับ
การควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
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พนักงานสอบสวน
พ�จารณาตามคําสั่ง
ตร.ที่ 419

เสมียนประจําวัน
บันทึกขอมูลเบื้องตน

รููปภาพที่่� 8: ระบบสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจ (CRIMES)
รวบรวมและจััดทำำ�โดย: กลุ่่�มเทคโนโลยีี และระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค

กระบวนการเปร�ยบเสมือน “สายพานขอมูล”
ลําเลียงและสงตอใหทุกภาคสวนเติมเต็มขอมูล
และ ใชประโยชนขอมูลรวมกันจนเกิดประโยชนสูงสุด
รวมทั้งเปนตนธารของขอมูลเพ�่อแลกเปลี่ยนในกระบวน
การยุติธรรม

ผูเสียหาย

ขอมูล

ขอมูล

ราชทัณฑ

หน.สถานี/หน.พนักงาน
สอบสวนควบคุมการสอบสวน

ขอมูล

ศาล

ระบบ CRIMES คืออะไร

พนักงานสอบสวน/เสมียน
คดีเติมเต็มขอมูล
- หมายจับ
- ผลคดี
- สั่งสํานวนอัยการ

ขอมูล

ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)

อัยการ

จับกุมผูตองหา
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รับแจงเหตุเบื้องตน
ลงระบบทันที

-

ปรับปรุงขอมูล

- ลงเลขคดีดําแดง
- ปรับปรุงขอมูลให
ครบถวน

พนักงานสอบสวน/สเมียน
คดีเติมเต็มขอมูล
- หมายจับ
- ผลคดี
- สั่งสํานวนอัยการ

สืบสวนปราบปราม
คนหาพบขอมูลที่เปนปจจ�บันทันที

อนุมัติ

อนุมัติฝากขัง
ถอนหมาย
ประกันตัว
สํานวนสงอัยการ

หน.สถานี/หน.พนักงาน
สอบสวนควบคุมการสอบสวน

CRIMES

- ตรวจสอบและแก ไข
ขอมูลเบื้องตน
- บันทึกขอมูลสอบสวน
เพ��มเติม
- ลงคดี ผัดฟอง,
ฝากขัง
สอบสวน

- บันทึกลงประวัติ
- ขอมูลเบื้องตน

รููปภาพที่่� 9: กระบวนการทำำ�งานของระบบสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจ (CRIMES)
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ประชาชนแจงความ

พนักงานสอบสวน
พ�จารณาตามคําสั่ง
ตร.ที่ 419

เสมียนประจําวัน
บันทึกขอมูลเบื้องตน

กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
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บก. หร�อ บช.
หนวยงานอื่น ๆ

ง

ขอมูลถูกบันทึกล

รับแจงเหตุกรณีอื่น ๆ

รับแจงเหตุเบื้องตน

รููปภาพที่่� 10: ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตำำ�รวจ	
รวบรวมและจััดทำำ�โดย: กลุ่่�มเทคโนโลยีี และระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค

ตร.

เจาหนาที่บันทึกคดี
บันทึึกประจําวัน
(กระดาษ)

ฝายสืบสวน, ปราบปราม

CRIMES

แจงเปนหลักฐาน

แจงเหตุตาง ๆ

เปนกรณีมีมูลคดี

สงตอขอมูล

แลกเปลี่ยนขอมูล

ระบบรายงานคดีที่ ไดรับ
แจงจากบันทึกประจําวัน โดยรวบ
รวมในฐานขอมูลความผ�ดอาญา
(คดี 4 กลุม) ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวของ
กับโรคไมติดตอไดแก บุหร�่
เคร�่องดื่มที่มีแอลกอฮอล โดยจัดอยู
ในฐานขอมูลคดีประเภทที่ 4 คดี
ความผ�ดที่รัฐเปนผูเสียหาย
ขอ 4.1 ยาเสพติด และขอ 4.8
ความผ�ดเกี่ยวกับการควบคุมเคร�่อง
ดื่มแอลกอฮอล

อัยการ

สรุปมีความเห็น

หมายจับ

รวบรวมพยานหลักฐาน

สอบปากคํา

เสนอผูบังคับบัญชา

เสมียนคดี, ผูชวยพนักงานสอบสวน

ขอมูลถูกบันทึกลง

พนักงานสอบสวนเวร

ระบบขอมูลดานโรคไมติดตอที่เกี่ยวของกับตํารวจ

เกษตรอำำ�เภอ
การรัับรู้้� และความตระหนััก
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดมีีความเข้้าใจว่่าโรคเรื้้�อรััง ได้้แก่่ โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
โรคหลอดเลืือดสมอง โรคหลอดเลืือดหััวใจ และโรคมะเร็็ง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่เหมาะสม
ได้้แก่่ การรัับประทานอาหาร (หวาน มััน เค็็ม) การสููบบุุหรี่่� การดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ การออกกำำ�ลัังกายไม่่เพีียงพอ
ความเครีียด กรรมพัันธุ์์� รวมถึึงปััจจัยั แวดล้้อม เช่่น การขายเครื่่�องดื่่ม� และขนมหวานหน้้าโรงเรีียน การรัับประทานอาหาร
ที่่�มีีสารเคมีีปนเปื้้�อน โดยมองว่่าสถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในปััจจุุบัันพบอััตราการเสีียชีีวิิตมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะ
การเสีียชีีวิิตด้้วยโรคมะเร็็ง ทำำ�ให้้มีีปััญหาต่่อสุุขภาพ มีีข้้อจำ�กั
ำ ดั ในการดำำ�เนิินชีีวิติ และการเข้้าสัังคม ทุุพพลภาพไม่่สามารถ
ใช้้ชีีวิติ ได้้ตามปกติิ เสีียชีีวิตก่
ิ อ่ นวััยอัันควร หากพบผู้้ป่� ่วยในชุุมชนเพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้เพิ่่�มภาระแก่่ครอบครััวในการดููแล ชุุมชน
มีีผลกระทบเรื่่�องเศรษฐกิิจ นอกจากนี้้�ยัังมีีค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลเพิ่่�มขึ้้�น ดัังนั้้�นการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
ควรเริ่่�มจากกการปฏิิบััติิตามหลััก 3อ.2ส. รวมถึึงการมีีความรู้้�และความตระหนัักเกี่่�ยวกัับการใช้้สารเคมีีในเกษตรกร
ได้้แก่่ วิิธีีการใช้้สารเคมีีให้้ถููกต้้องส่่งเสริิมการใช้้สารชีีวภััณฑ์์แทนสารเคมีี
มุุมมอง ด้้านความเกี่่�ยวข้้อง
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายมีีมุมุ มองในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อโดยเริ่่ม� จากการดููแลสุุขภาพตนเอง
ตามหลััก 3อ.2ส. การปลููกผัักปลอดสารพิิษทานเอง และพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรทางการเกษตรให้้มีีองค์์ความรู้้�
ด้้านสุุขภาพบููรณาการกัับความรู้้ด้้� านการเกษตรทั้้�งในเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับอำำ�เภอระดัับชุุมชน สำำ�นักั งานเกษตรอำำ�เภอมีีภารกิิจ
หลัักในการรณรงค์์ ประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการใช้้สารเคมีีในเกษตรกร ได้้แก่่ วิิธีีการใช้้สารเคมีีให้้ถููกต้้อง
ส่่งเสริิมการใช้้สารชีีวภัณ
ั ฑ์์แทนสารเคมีี ผ่่านสื่่อวิ
� ทิ ยุุหรืือ Social media เพื่่อสร้้
� างความตระหนัักแก่่ประชาชน นอกจากนี้้�
ยัังมองว่่าผู้้�จััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยงเป็็นบทบาทหลัังของหน่่วยงานสาธารณสุุข และมีีภาคีีเครืือข่่าย
รวมถึึงภาคประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
การรัับรู้้�กลไก พชอ.
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดรู้้�จัักกลไกคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.)
มองว่่าเป็็นการบููรณาการและประสานงานร่่วมกัับหน่่วยงานทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาในพื้้น� ที่่อย่
� า่ งมีีส่ว่ นร่่วม
โดยหน่่วยงานมีีบทบาทในการขัับเคลื่่�อนเกี่่ย� วกัับปััจจัยั เสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับโรคไม่่ติดิ ต่่อ ได้้แก่่ ประเด็็นอาหารปลอดสารพิิษ
โดยมีีกิิจกรรมดำำ�เนิินงานดัังนี้้� การอบรมให้้ความรู้้�แก่่เกษตรกรเรื่่�องการใช้้สารเคมีีและวิิธีีป้้องกัันตนเองจากสารเคมีี
การตรวจสารปนเปื้้�อนในผััก การตรวจสารเคมีีในเกษตรกร ส่่งเสริิมการปลููกผัักทานเองและส่่งเสริิมการใช้้สารชีีวภััณฑ์์
แทนสารเคมีี โดยมองว่่าการดำำ�เนิินงาน พชอ. มีีจุุดแข็็ง จุุดอ่่อน ปััญหาและอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะดัังนี้้�		
 จุุดแข็็ง:
			  หน่่วยงานทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องเห็็นความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินงาน โดยสนัับสนุุนและร่่วมให้้ความรู้้�
				 แก่่เกษตรกรเรื่่�องการใช้้สารเคมีีและวิิธีีป้้องกัันตนเองจากสารเคมีี รวมถึึงส่่งเสริิมให้้ปลููกผัักปลอดสารพิิษ
				 ลดการใช้้สารเคมีี											
		 จุุดอ่่อน:
			  บางหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องยัังไม่่เห็็นความสำำ�คััญ ขาดการเชื่่�อมโยงประเด็็นปััญหาที่่�ต้้องแก้้ไขร่่วมกััน
				รวมถึึงขาดการประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นสื่่อต่
� า่ ง ๆ และประชาชนบางส่่วนยัังไม่่ให้้ความร่่วมมืือในการแก้้ปััญหา
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การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ

 ปััญหาและอุุปสรรค:

			

หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีภาระงานเยอะจึึงทำำ�ให้้ดำำ�เนิินงาน พชอ. ล่่าช้้า 		
 ข้้อเสนอแนะ:
			  หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วนควรให้้ความสำำ�คััญและควรมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน
เพื่่�อให้้งานประสบผลสำำ�เร็็จและบรรลุุตามเป้้าหมาย และควรบููรณาการงานร่่วมกัันในประเด็็นการส่่งเสริิมการเกษตร
และผลกระทบต่่อสุุขภาพระหว่่างกระทรวงสาธารณสุุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ในคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอให้้มีีประสิิทธิิผลและบรรลุุเป้้าหมายร่่วมกััน


ระบบข้้อมููลที่่�ด้้านโรคไม่่ติิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเกษตรอำำ�เภอ
	จากการสอบถามเจ้้าหน้้าที่่�เกษตรอำำ�เภอ พบว่่า หน่่วยงานเกษตรอำำ�เภอเป็็นผู้้รั� บั ผิิดชอบหลัักในการส่่งเสริิมพััฒนา
เกษตรกรให้้มีีความรู้้เ� รื่่อ� งการทำำ�เกษตรปลอดสารพิิษ และส่่งเสริิมการใช้้สารชีีวภัณ
ั ฑ์์แสนสารเคมีี โดยมีีการสำำ�รวจข้้อมููล
เกษตรกรในพื้้�นที่่�ผ่่าน Application FAARMis ตามประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการจััดอบรมให้้
ความรู้้�แก่่เกษตรกรในการปลููกผัักปลอดสารพิิษ การใช้้สารชีีวภััณฑ์์แทนการใช้้สารเคมีี ฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีดัังนี้้�
1. ฐานข้้อมููลทะเบีียนเกษตรกร (FAARMis)(12) เป็็นแอพพลิิเคชัันสำำ�หรัับใช้้ขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกร (ทบก.) สำำ�หรัับ
ผู้้�ใช้้งานที่่�เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�กรมส่่งเสริิมการเกษตรด้้วยสมาร์์ทโฟน/แท็็บเล็็ตแอนดรอยด์์ เชื่่�อมโยงกัับฐานข้้อมููลทะเบีียน
บุุคคลของกรมการปกครอง และฐานข้้อมููลที่่�ดินิ ของกรมที่่�ดินิ ได้้ สามารถใช้้งานร่่วมกัับเครื่่�องอ่่านบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน
แบบสมาร์์ทการ์์ด (Smart card) และวาดขอบเขตเอกสารสิิทธิ์์� พร้้อมวาดแปลงกิิจกรรมทางการเกษตรบนแผนที่่�กููเกิิล
(Google maps) ได้้ และมีีระบบตรวจสอบข้้อมููลตามเงื่่�อนไขการขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกร
จุุดเด่่นของเทคโนโลยีี สามารถเชื่่�อมโยงกัับฐานข้้อมููลทะเบีียนบุุคคลของกรมการปกครอง และฐานข้้อมููลที่่�ดิิน
ของกรมที่่�ดิิน เพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลได้้

ระบบข�้นทะเบียนเกษตรกรรายใหมออนไลน

รููปภาพที่่� 11: ตััวอย่่างระบบขึ้้�นทะเบีียนเกษตรกรรายใหม่่ออนไลน์์
รวบรวมและจััดทำำ�โดย: กลุ่่�มเทคโนโลยีี และระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค

การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ
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2. ฐานข้้อมููลการใช้้สารชีีวภััณฑ์์เป็็นฐานข้้อมููลที่่�ได้้จากการสำำ�รวจของสำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอโดยตรงที่่�มีีการ
สำำ�รวจการใช้้สารชีีวภััณฑ์์แทนสารเคมีี และได้้มีีโครงการฝึึกอบรมการใช้้สารชีีวภััณฑ์์ทดแทนสารเคมีี โดยคำำ�นึึงถึึง
ประโยชน์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการมีีสุุขภาพที่่�ดีี การจััดทำำ�โครงการในชุุมชนมีีประโยชน์์ดัังนี้้�				
		  เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับเกษตรกรในการตััดสิินใจ เลืือกใช้้สารชีีวภััณฑ์์ในการปลููกพืืชของเกษตรกร	
		  เพื่่�อเป็็นทางเลืือกของเกษตรกร ในการนำำ�ไปใช้้ในระบบการผลิิตของเกษตรกร				
		  เพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�นการพััฒนาศัักยภาพของเกษตร							
		  เพื่่�อเป็็นการลดต้้นทุุนในการผลิิตของเกษตรกร							
		  เพื่่�อให้้ตระหนัักถึึงความปลอดภััยในคุุณภาพชีีวิิตของตนเองและผู้้�บริิโภค			
3. ฐานข้้อมููลการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์ โดยมีีประเด็็นเรื่่�องอาหารซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยในการป้้องกัันควบคุุมโรค
ไม่่ติิดต่่อ
 ปััญหาและอุุปสรรค											
			 การเก็็บข้้อมููล: ระบบลงทะเบีียนเกษตร (FAARMis) มีีระบบไม่่เสถีียรเนื่่�องจากมีีผู้้�ใช้้จำำ�นวนมาก		
			 การบัันทึึกข้้อมููล: ระบบ FAARMis ประชาชนสามารถลงข้้อมููล/ลงทะเบีียน ได้้เอง ทำำ�ให้้สำำ�นัักงานเกษตร
อำำ�เภอ ไม่่สามารถตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลได้้
 ข้้อเสนอแนะ 											
			  ควรเก็็บข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้�น และมีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับหน่่วยงานทุุกภาคส่่วน
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ประมวลผล
ขอมูลเกษตรกร
ผูประสบภัยพ�บัติ/
มาตรการภาครัฐ

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
- บัตรประจําตัวประชาชน

3

แสดงผลใน
FARMERBOOK

รายงานผลจัดพ�มพ
ทะเบียนสมุดเกษตรกร

เกษตรกรใช
FARMBOOK

เจาหนาที่ใชโปรแกรม
FAARMis

เกษตรแจงขอมูลกับเจาหนาที่
ที่ สนง.เกษตร

อกม. ชวยเก็บ
1 ก.ค - 30 ส.ค

รููปภาพที่่� 12:	ระบบข้้อมููลที่่�ด้้านโรคไม่่ติิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเกษตรอำำ�เภอระบบขึ้้�นทะเบีียนในเกษตรกร (FAARMis)
รวบรวมและจััดทำำ�โดย: กลุ่่�มเทคโนโลยีี และระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค

สงขอมูลให ธ.ก.ส.
เพ�่อประกอบ
การเขารวม

4

เกษตรกรแจง 15 วันหลังปลูก
- พ�ช/พันธุ
- วันปลูก
- วันที่คาดเดาวาจะเก็บเกี่ยว
- รายได/หนี้สิน
- เคร�่องจักรกล
- แหลงนํ้า
- ระบบเกาตรยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน,
เกษตรอินทร�ย, เกษตรธรรมชาติ,
เกษตรธรรมชาติใหม, วนเกษตร
หร�อไรนาปาผสม)

แจงขอมูลการข�้นทะเบียน
- บัตรประจําตัวประชาชน
- หลักฐานการแสดงสิทธิ์
การครอบครองที่ดิน/สัญญาเชา

1

กรมที่ดิน

กรมปกครอง

2

4. การประกอบกิจกรรมการเกษตร
(ชนิดกิจกรรมการเกษตร/วันที่และ
เนื้อที่ปลูก/วันที่และเนื้อที่คาดวา
จะเก็บเกี่ยว)
5. การเขารวมโครงการภาครัฐ
6. หนี้สิน
7. เคร�่องจักรการเกษตร
8. แหลงนํ้า

ฐานขอมูลเกษตรกร

ผังแปลกเกษตรกรรมดิจ�ทัล

ตรวจสอบพ�้นที่
วาดแปลง

ขอมูล 9 ดานไดแก
1. ขอมูลพ�้นฐานครัวเร�อน
2. สมาชิกในครัวเร�อนและการ
เปนสมาชิกองคกร
3. การถือครอบครองที่ดินเพ�่อ
การเกษตร (ของตนเอง เชน
ประเภทเอกสาร, เลขที่เอกสาร,
เนื้อที่ตามเอกสาร)

ฐานขอมูล
รับแจงจาก
เกษตรกร

ตรวจสอบขอมูล
รายบุคคล

Flow การข�้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในระบบ FAARMis

สถานประกอบการ
การรัับรู้้� และความตระหนััก
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดมีีความเข้้าใจว่่าโรคเรื้้�อรััง ได้้แก่่ โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
โรคหลอดเลืือดสมอง และโรคหลอดเลืือดหััวใจ บางส่่วนระบุุเพิ่่ม� เติิมว่่า โรคไต ภาวะไขมัันในเลืือดสููง ภาวะอ้้วน โรคเกาต์์
และโรคไมเกรน ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่ไ� ม่่เหมาะสม ได้้แก่่ การรัับประทานอาหาร (หวาน มััน เค็็ม)
การออกกำำ�ลัังกายไม่่เพีียงพอ ภาวะเครีียด กรรมพัันธุ์์� พัักผ่่อนไม่่เพีียงพอ อายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ขาดความรู้้�ด้้านสุุขภาพ
โดยมองว่่าสถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในปััจจุุบััน มีีจำ�ำ นวนผู้้�ป่่วยเพิ่่�มมากขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังมองว่่าโรคเรื้้�อรััง ส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต สภาพจิิตใจย่ำำ��แย่่ เพิ่่�มภาระในการดููแลให้้แก่่ครอบครััว และขาดรายได้้จากการประกอบอาชีีพ
ดัังนั้้�นการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อควรเริ่่ม� จากการควบคุุมการรัับประทานอาหาร (หวาน มััน เค็็ม) ออกกำำ�ลังั กายสม่ำำ�� เสมอ
พัักผ่่อนให้้เพีียงพอ และตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
มุุมมอง ด้้านความเกี่่�ยวข้้อง
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายมีีมุมุ มองในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อโดยเริ่่ม� จากการดููแลสุุขภาพตนเอง
ได้้แก่่ ควบคุุมการรัับประทานอาหาร ออกกำำ�ลังั กายสม่ำำ�� เสมอ ไม่่เครีียด และแนะนำำ�ให้้ครอบครััวปฏิิบัติั ติ าม นอกจากนี้้�
ภายในสถานประกอบการยัังมีีการจััดกิิจกรรมให้้พนัักงาน ได้้แก่่ การให้้ความรู้้�สุุขภาพโดยเจ้้าหน้้าที่่�จากหน่่วยงาน
สาธารณสุุข จััดโครงการควบคุุมน้ำำ�� หนัักในกลุ่่�มอ้้วน แข่่งกีีฬาประจำำ�ปีี รวมทั้้ง� มีีการวางมาตรการด้้านสุุขภาพ เช่่น ข้้อบัังคัับการ
สููบบุุหรี่่�ในสถานประกอบการ ส่่วนผู้้�จััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยงมองว่่าเป็็นบทบาทหลัักของหน่่วยงาน
สาธารณสุุข และมีีภาคีีเครืือข่่าย เช่่น อบต./เทศบาล เข้้ามามีีส่่วนร่่วมรวมถึึงสถานประกอบการด้้วยเช่่นกััน
การรัับรู้้�กลไก พชอ.
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดส่่วนใหญ่่ไม่่รู้้�จัักกลไกคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ
(พชอ.) มีีบางส่่วนรู้้�จัักกลไก พชอ. เนื่่�องจากเคยเข้้าร่่วมประชุุมเชิิงวิิชาการร่่วมกัับหน่่วยงานสาธารณสุุข โดยระบุุไว้้ว่่า
พชอ. เป็็นการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวกัับความเป็็นอยู่่�ของประชาชนในชุุมชน
ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถานประกอบการ
	จากการสอบถามเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบุุคคล (HR) ในสถานประกอบการ พบว่่า สถานประกอบการมีีข้้อมููลการตรวจ
สุุขภาพประจำำ�ปีขี องพนัักงาน โดยหน่่วยบริิการสุุขภาพจะส่่งคืืนข้้อมููลสุุขภาพให้้แก่่สถานประกอบการทั้้�งในแบบรููปเล่่ม
รายงานและไฟล์์เอกสารในภาพรวม และนำำ�สมุุดสุุขภาพประจำำ�ตััวแจกจ่่ายให้้แก่่พนัักงานรัับทราบผลตรวจของตนเอง
แต่่สถานประกอบการยัังไม่่ได้้มีีการนำำ�ผลตรวจสุุขภาพมาวิิเคราะห์์สถานการณ์์เพื่่�อค้้นหาความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคเรื้้�อรััง เช่่น พนัักงานที่่�เป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง มีีน้ำำ��หนัักเกิินหรืือ
ภาวะอ้้วน เป็็นต้้น เนื่่�องด้้วยบริิบทของสถานประกอบการจะเน้้นเรื่่�องอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน
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องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล/เทศบาล
การรัับรู้้� และความตระหนััก
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดมีีความเข้้าใจว่่าโรคเรื้้�อรััง ได้้แก่่ โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
โรคหลอดเลืือดสมอง โรคหลอดเลืือดหััวใจ และโรคมะเร็็ง ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่เหมาะสม ได้้แก่่
การรัับประทานอาหาร (หวาน มััน เค็็ม) สููบบุุหรี่่� การดื่่�มเครื่่�องดื่่ม� แอลกอฮอล์์ การออกกำำ�ลังั กายไม่่เพีียงพอ ความเครีียด
กรรมพัันธุ์์� โดยมองว่่าสถานการณ์์โรคเรื้้�อรัังในปััจจุุบัันมีีผู้้�ป่่วยจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นและมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง ถ้้าผู้้ป่� ว่ ยควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดและความดัันโลหิิตได้้ไม่่ดีี มีีโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อน เช่่น อััมพฤกษ์์
อััมพาต รวมถึึงส่่งผลกระทบด้้านบุุคคลชุุมชนทำำ�ให้้สููญเสีียรายได้้จากการประกอบอาชีีพ และเพิ่่�มภาระการดููแลให้้แก่่
ครอบครััว สุุขภาพจิิตแย่่ลง เสีียชีีวิตก่
ิ อ่ นวััยอัันควร ส่่งผลให้้เกิิดการสููญเสีียคุุณค่่าทางสัังคมจำำ�กัดั การดำำ�เนิินชีีวิติ ดัังนั้้น�
การป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อควรเริ่่�มจากการปฏิิบััติิตามหลััก 3อ.2ส. การมีีความรู้้�เรื่่�องการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเพื่่�อ
ห่่างไกลโรคไม่่ติิดต่่อ
มุุมมอง ด้้านความเกี่่�ยวข้้อง
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายมีีมุมุ มองในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อโดยเริ่่ม� จากการดููแลสุุขภาพตนเอง
ตามหลััก 3อ.2ส. โดยเทศบาลมีีภารกิิจในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อดัังนี้้� การดำำ�เนิินงานเชิิงรุุก โดยออกตรวจร้้าน
ค้้าเพื่่�อตรวจสารตกค้้างในอาหาร ร่่วมกัับงานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค คััดกรองความดัันโลหิิตและระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด
ให้้แก่่ประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตเทศบาล จััดทำำ�โครงการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพในกลุ่่�มเสี่่�ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดัันโลหิิตสููง สนัับสนุุนงบประมาณผ่่านกองทุุนสุุขภาพตำำ�บล (งบจาก สปสช.) สนัับสนุุนวััสดุุอุุปกรณ์์และ
การดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ โดยมองว่่าผู้้�จััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยงเป็็นบทบาทหลัักของหน่่วยงานสาธารณสุุข
และมีีภาคีีเครืือข่่ายรวมถึึงภาคประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
การรัับรู้้�กลไก พชอ.
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายส่่วนใหญ่่รู้้�จัักกลไกคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.)
เป็็นการทำำ�งานด้้านสุุขภาพโดยนำำ�ประเด็็นปััญหาสุุขภาพในพื้้�นที่่�มาพิิจารณาและคััดเลืือดปััญหาเพื่่�อแก้้ไขปััญหา โดยมีี
ภาคีีเครืือข่า่ ยดำำ�เนิินงานร่่วมกััน เช่่น หน่่วยงานสาธารณสุุข พััฒนาสัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์ สำำ�นักั งานเกษตรอำำ�เภอ
และหน่่วยงานอื่่น� ๆ พััฒนาความเป็็นอยู่่�และชีีวิติ ของประชาชน โดยมองว่่าการดำำ�เนิินงาน พชอ. มีีจุดุ แข็็ง จุุดอ่่อน ปััญหา
และอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะดัังนี้้�						
 จุุดแข็็ง:
			 	ความเป็็นเอกภาพและอิิสระในการทำำ�งาน และงบประมาณ
			  การบููรณาการหน่่วยงานทุุกภาคส่่วนเข้้ามาร่่วมแก้้ปััญหาตามประเด็็น พชอ.
 จุุดอ่่อน: 											
			  ขาดองค์์ความรู้้�เพื่่�อการเรีียนรู้้�ในการมีีส่่วนร่่วมด้้านสุุขภาพ
			  ขาดความต่่อเนื่่�องในการบริิหารงาน เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงทางการเมืือง
			  ประชาชนไม่่ค่่อยให้้ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงานเท่่าที่่�ควร และไม่่สนใจปััญหาสุุขภาพเท่่าที่่�ควร
 ข้้อเสนอแนะ: 											
			 	ควรมีีการค้้นหาและคััดเลืือกปััญหาให้้เหมาะสมกัับปััญหาในชุุมชน
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ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอบต./เทศบาล
	ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอบต./เทศบาล พบว่่า การดำำ�เนิินงานภายในองค์์กรมีีการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ โดยเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการดำำ�เนิินงานและสนัับสนุุนงบประมาณในการดำำ�เนิินงาน
โครงการภายในพื้้�นที่่�ภายใต้้งบประมาณกองทุุนสุุขภาพตำำ�บล (สปสช.) เช่่น งานผู้้สูู� งอายุุ (Long Term Care) ร่่วมกัับ
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล และมีีหน้้าที่่ใ� นการจััดเก็็บภาษีีกิจิ การที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพรายปีี นอกจากนี้้� ยัังมีีส่ว่ นร่่วม
ในการสำำ�รวจข้้อมููลปััจจัยั ความจำำ�เป็็นพื้้�นที่่�ฐานของคนในครััวเรืือน (จปฐ.) โดยเป็็นผู้้ป� ระสานงานช่่วยเหลืือในการสำำ�รวจ
แต่่ไม่่ได้้มีีฐานข้้อมููลเก็็บภายในหน่่วยงาน เนื่่�องจากกระทรวงมหาดไทย สำำ�นัักงานที่่�ว่่าการอำำ�เภอ งานพััฒนาชุุมชนเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการสำำ�รวจและสามารถเข้้าถึึงฐานข้้อมููลการสำำ�รวจได้้ รายละเอีียดดัังนี้้�
1.	ข้้อมููล จปฐ.(10) คืือ ข้้อมููลในระดัับครััวเรืือนที่่�แสดงถึึงสภาพความจำำ�เป็็นพื้้�นฐานของคนในครััวเรืือนใน
ด้้านต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ ไ� ด้้กำำ�หนดมาตรฐานขั้้น� ต่ำำ�� ไว้้ว่่าคนควรจะมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ในแต่่ละเรื่่อ� ง และเป็็นข้้อมููลที่่�
แสดงถึึงลัักษณะของสัังคมไทยที่่�พึงึ ประสงค์์ตามเกณฑ์์มาตรฐานขั้้น� ต่ำำ��ของเครื่่�องชี้้วั� ดั ว่่าอย่่างน้้อยคนไทยควรจะมีีระดัับ
ความเป็็นอยู่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่าระดัับไหนในช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง ๆ และทำำ�ให้้ประชาชนสามารถทราบได้้ด้้วยตนเองว่่าในขณะนี้้�
คุุณภาพชีีวิติ ของตนเอง ครอบครััว รวมไปถึึงหมู่่�บ้้าน/ชุุมชน อยู่่�ในระดัับใด มีีปัญ
ั หาที่่�จะต้้องแก้้ไขในเรื่่อ� งใดบ้้างเป็็นการ
ส่่งเสริิมให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาตนเอง ครอบครััว และสัังคม อัันเป็็นนโยบายสำำ�คััญในการพััฒนา
ประเทศ
เครื่่�องชี้้�วััดข้้อมููลความจำำ�เป็็นพื้้�นฐาน มีี 5 หมวด 31 ตััวชี้้�วััด ดัังนี้้�
หมวดที่่� 1 สุุขภาพดีี มีี 7 ตััวชี้้�วััด
หมวดที่่� 2 	สภาพแวดล้้อม มีี 7 ตััวชี้้�วััด
หมวดที่่� 3 การศึึกษา มีี 5 ตััวชี้้�วััด
หมวดที่่� 4 การมีีงานทำำ�และรายได้้ มีี 4 ตััวชี้้�วััด
หมวดที่่� 5 	ค่่านิิยม มีี 8 ตััวชี้้�วััด
2.	ข้้อมููลการเสีียภาษีี โดยหน่่วยงานองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� (อบต./เทศบาล) มีีหน้้าที่่ใ� นการจััดเก็็บภาษีีกิจิ การ
ที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ โดยเป็็นกิิจการที่่�มีกี ระบวนการผลิิตหรืือกรรมวิิธีกี ารผลิิต หรืือกิจิ กรรมการให้้บริิการต่่าง ๆ ที่่�
ก่่อให้้เกิิดมลพิิษหรืือสิ่่ง� ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรค ครอบคลุุมกิิจการประเภทต่่าง ๆ ที่่�มีผี ลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและสุุขภาพอนามััย
ของประชาชนตั้้ง� แต่่ระดัับครััวเรืือน ชุุมชน ตลอดจนกิิจการขนาดเล็็กจนถึึงกิิจการขนาดใหญ่่ เช่่น ปััญหาด้้านความปลอดภััย
ของวััสดุุอุุปกรณ์์ การทำำ�ความสะอาดเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ การเลืือกใช้้สารเคมีี ที่่�ปลอดภััย ปััญหาโรคติิดต่่อทางผิิวหนััง
ปััญหาการจััดการปฏิิกููลมููลฝอย และน้ำำ�� เสีียที่่เ� กิิดจากการประกอบกิิจการ การทำำ�เหมืืองแร่่ สะสม แยก คััดเลืือกหรืือล้้างแร่่
ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงหรืือผลกระทบที่่�อาจเกิิดกัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ว่่าจะเป็็นอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
การระเบิิดหน้้าดิินเสีียงดัังและแรงสั่่น� สะเทืือน ความร้้อน ปััญหามลพิิษทางอากาศ ฝุ่่�นละออง สารเคมีีระเหยสู่่�บรรยากาศ
มลพิิษทางน้ำำ��จากกระบวนการสกััดแร่่ มลพิิษทางดิิน จากการปนเปื้้�อนโลหะหนัักตกค้้างในดิิน 				
	ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 13 กลุ่่�มกิิจการ ได้้แก่่
1. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับสััตว์์เลี้้�ยง มีี 2 กิิจการ
2. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับสััตว์์และผลิิตภััณฑ์์ มีี 7 กิิจการ
3. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร เครื่่�องดื่่�ม น้ำำ��ดื่่�ม ยกเว้้นในสถานที่่�จำำ�หน่่ายอาหาร การขายเร่่ การขายในตลาด
		 และการผลิิตเพื่่�อบริิโภคในครััวเรืือน มีี 24 กิิจการ 							
4. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับยา เวชภััณฑ์์ อุุปกรณ์์การแพทย์์ เครื่่�องสำำ�อาง ผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาด มีี 5 กิิจการ
5. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับการเกษตร มีี 9 กิิจการ 							
6. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับโลหะหรืือแร่่ มีี 6 กิิจการ
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7. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับยานยนต์์ เครื่่�องจัักรหรืือเครื่่�องกล มีี 9 กิิจการ
8. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับไม้้หรืือกระดาษ มีี 8 กิิจการ
9. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิการ มีี 21 กิิจการ 							
10. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งทอ มีี 8 กิิจการ 								
11. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับหิิน ดิิน ทราย ซีีเมนต์์หรืือวััตถุุที่่�คล้้ายคลึึง มีี 12 กิิจการ
12. กลุ่่�มกิิจการที่่�เกี่่�ยวกัับปิิโตรเลีียม ปิิโตรเคมีี ถ่่านหิิน ถ่่านโค้้ก และสารเคมีีต่่าง ๆ มีี 17 กิิจการ 		
13. กลุ่่�มกิิจการอื่่�น ๆ มีี 13 กิิจการ
3. งานผู้้สูู� งอายุุ (Long Term Care) คืือการจััดบริิการสาธารณสุุข และบริิการสัังคมเพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ความช่่วยเหลืือของผู้้ที่่� ป� ระสบภาวะ ยากลํําบาก อัันเนื่่อ� งมาจากภาวการณ์์เจ็็บป่่วยเรื้้อ� รััง การประสบอุุบัติั เิ หตุุความพิิการ
ต่่าง ๆ ตลอดจนผู้้�สููงอายุุที่่�ชราภาพไม่่สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้ในชีีวิิตประจํําวััน โดยมีีรููปแบบทั้้�งที่่�เป็็นทางการ
(ดููแลโดยบุุคลากรด้้านสาธารณสุุขและสัังคม) และไม่่เป็็นทางการ (ดููแลโดย ครอบครััว อาสาสมััคร เพื่่อ� น เพื่่อ� นบ้้าน) ซึ่่�งบริิการ
ทดแทนดัังกล่่าวมัักเป็็นบริิการสัังคม เพื่่�อมุ่่�งเน้้นในด้้านการฟื้้�นฟููบํําบััด และสามารถดํําเนิินชีีวิิตอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
การเคารพศัักดิ์์�ศรีีของความเป็็นมนุุษย์์ โดยในส่่วนขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อบต./เทศบาล) เข้้ามามีีส่่วน
ในการจััดทำำ�โครงการและสนัับสนุุนงบประมาณในการจััดทำำ�โครงการโดยทำำ�งานร่่วมกัับโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล
ในการดููแลด้้านสุุขภาพผู้้�สููงอายุุระยะยาว (Long Term Care) ในชุุมชนโดยแบ่่งประเภทผู้้�สููงอายุุออกเป็็น 3 กลุ่่�ม
ตามการประเมิินคััดกรอง Barthel ADL ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มติิดสัังคม มีีผลรวมคะแนน BADL ตั้้�งแต่่ 12 คะแนนขึ้้�นไป
2. กลุ่่�มติิดบ้้าน มีีผลรวมคะแนน ADL อยู่่�ในช่่วง 5 - 11คะแนน
3. กลุ่่�มติิดเตีียง มีีผลรวมคะแนน ADL อยู่่�ในช่่วง 0 - 4 คะแนน
หลัังจากประเมิินผู้้�สููงอายุุตามการประเมิิน Barthel ADL และได้้มีีการประเมิินความต้้องการการได้้รัับการ
มีีส่่วนร่่วมในการดููแล และวางแผนร่่วมกัันกัับญาติิิ�และ Care Manager เพื่่�อกำำ�หนดกิิจกรรมในการดููวางแผนดููแล
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กรอบแนวคิดพัฒนาระบบบร�การดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ
สปสช.

กระทรวง

กระทรวง สธ.

กระทรวง พม.

ระเบี ย บ/ภาระกิ จ
รร.
อสม.
อผส.

สสจ./รพ.

รพ.สต.

กองทุนตําบล

วัด
ศูนย
3 วัย

ชผส.

องคกรปกครอง
สวนทองถิ�น

สํารวจ/ประเมิน

ชุดบร�การดูแลระยะยาว

ผูชุดบร�การปองกัน

Care plan for use of long
term care

Care Plan for prevention
long term care

Long term
care benefits

บร�การในสถานบร�การ

ผูสูงอายุ

บร�การที่บาน

Care Plan for
prevention long term
care service

Care Plan for
prevention
long term care
project

Prevention long
term care benefits

รููปภาพที่่� 13: กรอบแนวคิิดการพััฒนาระบบบริิการดููแลระยะยาวสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ(13)
รวบรวมและจััดทำำ�โดย: กลุ่่�มเทคโนโลยีี และระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค

56

การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ

ไมมีภาวะพ�่งพ�ง

- กิจกรรมชุมชน
ที่ผูสูงอายุมีบทบาท
ในชุมชน
- ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีว�ตและสงเสร�ม
อาชีพผูสูงอายุ
- วัด

Community
support project

โรงเรีียน
การรัับรู้้� และความตระหนััก
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดมีีความเข้้าใจว่่าโรคเรื้้�อรััง ได้้แก่่ โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
โรคหลอดเลืือดสมอง และโรคหลอดเลืือดหััวใจ บางส่่วนระบุุเพิ่่�มเติิมว่่า โรคมะเร็็ง โรคไต ภาวะไขมัันในเลืือดสููง และ
ภาวะอ้้วน ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากการมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่เหมาะสม ได้้แก่่ การรัับประทานอาหาร (หวาน มััน เค็็ม) อาหาร
ประเภทปิ้้�งย่่าง การออกกำำ�ลัังกายไม่่เพีียงพอ ภาวะเครีียด กรรมพัันธุ์์� การพัักผ่่อนไม่่เพีียงพอ และอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
รวมถึึงด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น สารเคมีีปนเปื้้อ� นในอาหาร สำำ�หรัับสถานการณ์์โรคไม่่ติดิ ต่่อในปััจจุบัุ นั มองว่่าถึึงแม้้การรัักษา
ผู้้�ป่่วยจะทัันสมััยหรืือเปลี่่�ยนแปลงไป ก็็ยัังมีีจำ�ำ นวนผู้้�ป่่วยและผู้้�เสีียชีีวิิตเพิ่่�มมากขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังมองว่่าโรคเรื้้�อรััง
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต เพิ่่�มภาระในการดููแลให้้แก่่ครอบครััว เสีียค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลสููง หากผู้้ป่� ่วย
ควบคุุมโรคได้้ไม่่ดีตี ามแผนการรัักษา อาจส่่งผลให้้เกิิดภาวะทุุพพลภาพ และรุุนแรงจนถึึงขั้้น� เสีียชีีวิติ ได้้ดัังนั้้�นการป้้องกััน
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อควรเริ่่�มจากการควบคุุมการรัับประทานอาหาร (หวาน มััน เค็็ม) ออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ�� เสมอ พัักผ่่อน
ให้้เพีียงพอและทำำ�จิิตใจให้้ผ่่อนคลาย
มุุมมอง ด้้านความเกี่่�ยวข้้อง
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายมีีมุุมมองในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อโดยเริ่่�มจากการศึึกษาหาความรู้้�
การป้้องกัันโรค เพื่่อนำ
� �ข้้อ
ำ ปฏิิบัติั มิ าเป็็นแนวทางในการดููแลสุุขภาพตนเอง และแนะนำำ�ให้้ครอบครััวปฏิิบัติั ติ าม นอกจากนี้้�
ภายในโรงเรีียนยัังมีีการจััดกิิจกรรมด้้านสุุขภาพให้้แก่่นัักเรีียน ได้้แก่่ จััดกิิจกรรมออกกำำ�ลัังกายและแข่่งกีีฬาประจำำ�ปีี
การให้้ความรู้สุ�้ ขุ ภาพ เช่่น อาหารที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าทางโภชนาการ โดยเจ้้าหน้้าที่่จ� ากหน่่วยงานสาธารณสุุข จััดเมนููอาหารกลางวััน
ที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าทางโภชนาการ ควบคุุมปริิมาณเครื่่�องปรุุงรสและรสชาติิของอาหาร รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมรณรงค์์ในวัันสำำ�คัญ
ั ทาง
สาธารณสุุข เช่่น วัันงดสููบบุุหรี่่�โลก เป็็นต้้น ส่่วนผู้้�จััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยงมองว่่าเป็็นบทบาท
หลัักของหน่่วยงานสาธารณสุุข มีีภารกิิจให้้บริิการด้้านสุุขภาพ และมีีภาคีีเครืือข่า่ ย เช่่น ตำำ�รวจกับั โรงเรีียน ร่่วมกัันสอดส่่อง
ดููแลพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�และดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ของนัักเรีียนในโรงเรีียน
การรัับรู้้�กลไก พชอ.
	จากการสััมภาษณ์์ในกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดรู้้�จัักกลไกคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) โดย
ระบุุว่า่ พชอ. เป็็นการดำำ�เนิินงานที่่อ� าศััยความร่่วมมืือจากหลายภาคส่่วนเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาสุุขภาพในชุุมชน โดยมีีผู้รั�้ บั ผิิดชอบ
และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานอย่่างชััดเจน กลุ่่�มเป้้าหมายบางส่่วนระบุุว่า่ ภายในโรงเรีียน มีีการสร้้างมาตรการเชิิงป้้องกััน
ควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ เช่่น แจ้้งร้้านค้้าไม่่ให้้ขายเครื่่�องดื่่ม� ที่่มี� รส
ี หวานและขนมกรุุบกรอบ และจััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างทัักษะชีีวิติ
ให้้แก่่นัักเรีียน เช่่น โครงการโรงเรีียนพอเพีียงโดยฝึึกฝนให้้นัักเรีียนปลููกผัักสวนครััวทานเอง แต่่กิิจกรรมที่่�โรงเรีียน
ทำำ�ไม่่ได้้ถููกเชื่่�อมโยงไปกัับการแก้้ไขปััญหาของ พชอ.
ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องในโรงเรีียน
	จากการสอบถามครููที่่�รับั ผิิดชอบงานด้้านอนามััยโรงเรีียบ พบว่่า โรงเรีียนมีีระบบจััดเก็็บข้้อมููลนัักเรีียนรายบุุคคล
ซึ่่�งเป็็นระบบจััดเก็็บข้้อมููลรวบรวมข้้อมููลนัักเรีียนรายบุุคคล ประกอบด้้วย ทะเบีียนโรงเรีียน ข้้อมููลนัักเรีียนรายบุุคคล
ข้้อมููลบุุคลากรรายบุุคคล โดยมีีข้้อมููลสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ ได้้แก่่ น้ำำ��หนััก ส่่วนสููง แต่่ในระบบ
ปพ. 8 ยัังไม่่มีกี ารคำำ�นวณดััชนีีมวลกาย เพื่่�อแปลผลภาวะโภชนาการของนัักเรีียน และมีีแบบบัันทึึกข้้อมููลสุุขภาพนัักเรีียน
(สมุุดเล่่มเหลืือง) สำำ�หรัับจััดเก็็บข้้อมููลการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีขี องนัักเรีียน ซึ่่ง� มีีข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับปััจจัยั เสี่่ย� งโรคไม่่ติดิ ต่่อ
ได้้แก่่ น้ำำ��หนััก ส่่วนสููง โดยข้้อมููลดัังกล่่าว เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขจะบัันทึึกลงในโปรแกรมบริิการสุุขภาพของ รพ.สต.
และส่่งคืืนข้้อมููลในสมุุดเล่่มเหลืืองให้้แก่่โรงเรีียน แต่่โรงเรีียนยัังไม่่ได้้มีีการนำำ�ข้้อมููลสุุขภาพมาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิเพื่่�อ
ค้้นหานัักเรีียนที่่�มีีภาวะอ้้วน และวางแผนการจััดกิิจกรรมสุุขภาพให้้แก่่นัักเรีียนกลุ่่�มนี้้� นอกจากนี้้�ยัังมีีระบบแนะนำำ�
สำำ�รัับอาหารกลางวัันสำำ�หรัับโรงเรีียนอััตโนมััติิ (Thai School Lunch) ซึ่่�งเป็็นโปรแกรมการจััดอาหารกลางวัันตามหลััก
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ธงโภชนาการ เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้รัับประทานอาหารที่่�มีีประโยชน์์และได้้รัับปริิมาณสารอาหารที่่�เหมาะสม โดยมีี
รายละเอีียดระบบข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
1. Thai School Lunch(14) คืือ ระบบที่่�ช่่วยให้้โรงเรีียนสามารถจััดอาหารกลางวัันที่่�มีีคุุณภาพ ทั้้�งยัังสามารถ
ประมาณการค่่าใช่่จ่่ายและวััตถุุดิิบล่่วงหน้้า ผู้้�ใช้้งานสามารถสร้้างเมนููอาหารขึ้้�นได้้เอง หรืือให้้ระบบจััดสำำ�รัับอาหาร
อััตโนมััติิจากข้้อมููลเมนููอาหารในระบบที่่�มีีมากกว่่า 1,000 ชนิิด โดยระบบ Thai School Lunch จะคำำ�นวนคุุณค่่า
สารอาหารจากสำำ�รัับที่่�จัดั ขึ้้น� และคำำ�นวนปริิมาณของวััตถุดิุ บิ ในการจััดซื้้อ� แต่่ละครั้้�ง ทำำ�ให้้สามารถประมาณค่่าใช้้จ่่ายได้้
ล่่วงหน้้า และสรุุปค่่าใช้้จ่่ายจริิงตามราคาวััตถุุดิิบในแต่่ละท้้องถิ่่�น
2. Data Management Center(15) คืือ ระบบจััดเก็็บข้้อมููลนัักเรีียนรายบุุคคล (Data Management Center:
DMC) หรืือ DMC คืือ ระบบจััดเก็็บข้้อมููลนัักเรีียนรายคนที่่�มีตัี วต
ั นในโรงเรีียนจริิง เฉพาะโรงเรีียนที่่�อยู่่�ในสัังกััดสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (สพฐ.) เท่่านั้้�น DMC จึึงเป็็นฐานข้้อมููลพื้้�นฐานสำำ�คััญ ที่่�เชื่่�อมโยงฐานข้้อมููลระบบ
สารสนเทศอื่่� น ของ สพฐ. ได้้แก่่ โปรแกรมระบบบริิ ห ารจัั ด การสถานศึึ ก ษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศ
เพื่่�อบริิหารการศึึกษา (EMIS) ระบบปััจจัยั พื้้�นฐานนัักเรีียนยากจน (CCT) และระบบอื่่น� ของสพฐ. อาทิิ ระบบจััดเก็็บข้้อมููล
สิ่่�งก่่อสร้้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่่�อบริิหารการศึึกษา (EMIS) ระบบติิดตามและประเมิินผล การดำำ�เนิินงาน
ตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริิหารจััดการข้้อมููลโรงเรีียนเรีียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริิหารงบประมาณ
รายจ่่ายประจำำ�ปีี (e-Budget) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ใน 1 ปีีการศึึกษาจะมีีการจััดเก็็บข้้อมููล DMC จำำ�แนก 3 ระยะ ดัังนี้้�
1) ภาคเรีียนที่่� 1 (ข้้อมููลนัักเรีียนที่่�มีตัี วต
ั นในโรงเรีียนในวัันที่่� 10 มิิถุนุ ายน) สพฐ. กำำ�หนดนัับตนนัักเรีียนวัันที่่� 25
มิิถุุนายน
2) ภาคเรีียนที่่� 2 (ข้้อมููลนัักเรีียนที่่�มีีตััวตนในโรงเรีียนในวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน)
3)	สิ้้�นปีีการศึึกษา (ข้้อมููลนัักเรีียนที่่�มีีตััวตนจริิง และ เข้้าสอบปลายภาคเรีียนที่่� 2) ความสำำ�คััญของระบบ DMC
เป็็นระบบที่่�จััดเก็็บข้้อมููลในการสนัับสนุุนการจััดการศึึกษา ดัังนี้้�
		 1. ใช้้จำำ�นวนนัักเรีียนและขนาดโรงเรีียน จััดสรรงบประมาณเงิินอุุดหนุุนนัักเรีียน
		 2. ใช้้เป็็นฐานข้้อมููลส่่งต่่อไปยัังระบบอื่่�น
3. ใช้้จำำ�นวนนัักเรีียน จำำ�แนกขนาดสถานศึึกษา ดัังนี้้�
			 3.1 โรงเรีียนขนาดเล็็ก (นัักเรีียนตั้้�งแต่่ 120 คนลงมา)
			 3.2 โรงเรีียนขนาดกลาง (นัักเรีียน 121 - 600 คน)
			 3.3 โรงเรีียนขนาดใหญ่่ (นัักเรีียน 601 - 1500 คน)
			 3.4 โรงเรีียนขนาดใหญ่่พิิเศษ (นัักเรีียนตั้้�งแต่่ 1501 คนขึ้้�นไป)
3. SchoolMIS(16) คืือ โปรแกรมบริิหารจััดการผลการเรีียน SchoolMIS เป็็นโปรแกรมเว็็บแอพพลิิเคชั่่�น
การทำำ�งานผ่่านระบบเครืือข่่าย อิินเตอร์์เน็็ต รองรัับการเปิิดไฟล์์ PDF โดยอาศััยบราวส์์เซอร์์
4. ปพ.8(17) หรืือสมุุดพกนัักเรีียน คืือเป็็นเอกสารสำำ�หรัับบัันทึึกข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพััฒนาการและผลงานด้้านต่่าง ๆ
ของผู้้�เรีียน ทั้้�งที่่�สถานศึึกษาและที่่�บ้้าน เพื่่�อประโยชน์์ในการแนะแนวผู้้�เรีียนในทุุก ๆ ด้้าน หััวข้้อและรายละเอีียด
ในสมุุดพก หรืือ ปพ.8 มีีดัังนี้้�
		 1. ประวััติิส่่วนตััวนัักเรีียน									
		 2.	ด้้านเกี่่�ยวกัับสุุขภาพ										
		 3. 	ด้้านเกี่่�ยวกัับเศรษฐกิิจ										
		 4. 	ด้้านเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมในโรงเรีียนและทางบ้้าน							
		 5. 	ด้้านเกี่่�ยวกัับการเรีียน										
		 6. 	ด้้านเกี่่�ยวกัับมนุุษยสััมพัันธ์์และบุุคลิิคภาพ							
		 7.	ด้้านสุุขภาพจิิตและค่่านิิยม									
		 8. เป้้าหมายของชีีวิิตในอนามััย
5. ข้้อมููลการวััดระดัับโภชนาการเด็็กนัักเรีียน(17) คืือ การนำำ�ข้้อมููลในที่่�ได้้จากการบัันทึึกใน ปพ.8 ด้้านเกี่่�ยวกัับ
สุุขภาพ นำำ�มาบัันทึึกข้้อมููลลงในระบบบริิหารงานโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล (HOSxP, JHCIS) มีีการบัันทึึกข้้อมููล
เด็็กอายุุ 6 - 18 ปีี โดยเก็็บข้้อมููลปีีละ 2 ครั้้�ง ครั้้�งที่่� 1 เทอมที่่� 1 และครั้้�งที่่� 2 เทอมที่่� 2
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การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ

การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ
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รููปภาพที่่� 14: ระบบข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้องในโรงเรีียน
รวบรวมและจััดทำำ�โดย: กลุ่่�มเทคโนโลยีี และระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโร

4. ปพ.8 (กระดาษ)
- ประเมินภาวะโภชนาการ (ชั่งน้ําหนัก,
วัดสวนสูง, BMI)
- ประเมินสายตา
- ประเมินการไดยิน
- การรับวัคซีน

3. SchoolMIS ระบบบร�หารจัดการผลการ

2. Data Management Center
- ระบบจัดเก็บขอมูลนักเร�ยนรายบุคคล
- กรอกขอมูล 2 รอบทุกป
- ขอมูลนักเร�ยนรายบุคคล (ขอมูลภาวะ
โภชนาการ (น้ําหนัก, สวนสูง, BMI)

1. Thai School Lunch

ระบบบร�หารงานโรงพยาบาลสงเสร�ม
สุขภาพตําบล

โรงเร�ยน

สพฐ.เขต

ขอมูลการวัดระดับโภชนาการเด็กนักเร�ยนในเขตรับผ�ดชอบ โดยนําขอมูลใน ปพ.8 มาบันทึก
โดยเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เทอมที่ 1 และครั้งที่ 2 เทอมที่ 2

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรม, กอง ตาง ๆ

คลังขอมูลสาธารณสุข

สวนแสดงผลฐานขอมูล
สาธารณสุข (HDC)

ศูนยขอมูลสาธารณสุข

เจาหนาที่ รพสต./รพ.
บันทึกขอมูล

กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบขอมูลดานโรคไมติดตอที่เกี่ยวของในโรงเร�ยน

3.5 สรุุปภาพรวมผลการศึึกษาระบบข้้อมููลเพื่่�อจััดการโรคไม่่ติิดต่่อระดัับอำำ�เภอ
	จากการดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนาระบบข้้อมููลเพื่่อ� การติิดตามประเมิินผลในระดัับตำำ�บล และกลไกการติิดตามประเมิินผล
ในระดัับตำำ�บล มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาการรัับรู้้�และความตระหนััก มุุมมอง การมีีส่่วนร่่วม และระบบข้้อมููล ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้าน
โรคไม่่ติดิ ต่่อในหน่่วยงานสาธารณสุุข และภาคีีเครืือข่า่ ยที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� ทำำ�การศึึกษา ในพื้้น� ที่่เ� ป้้าหมาย จำำ�นวน 3 แห่่ง ประกอบด้้วย
อำำ�เภอหัันคา จัังหวััดชััยนาท อำำ�เภอจอมบึึง จัังหวััดราชบุุรีี และอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครนายก โดยทำำ�การสััมภาษณ์์
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ระดัับตำำ�บล จำำ�นวน 60 คน (20 คนต่่อหนึ่่�งพื้้�นที่่�ศึึกษา) จากหน่่วยงาน
สาธารณสุุข และภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ สถานีีตำำ�รวจ สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ สถานประกอบการ องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น และโรงเรีียน
	ส่่วนที่่� 1: ทััศนคติิต่อ่ สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่อ่ ผู้้ใ� ห้้สััมภาษณ์์มองว่่า สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในปััจจุุบัันมีีจำ�ำ นวนผู้้ป่� ว่ ย
และจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยโรคที่่�รู้�จั้ ักกัันมากที่่�สุุด ได้้แก่่ โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง โรคหลอดเลืือดสมอง
โรคหลอดเลืือดหััวใจ และโรคมะเร็็ง ส่่วนสาเหตุุของโรค ส่่วนใหญ่่มองว่่าเกิิดจากการทานอาหาร (รสหวาน มััน เค็็ม) สููบบุุหรี่่�
การดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ การออกกำำ�ลัังกายไม่่เพีียงพอ ภาวะเครีียด การพัักผ่่อนไม่่เพีียงพอ รวมทั้้�งอายุุที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
และกรรมพัั น ธุ์์� ในแง่่ ผ ลกระทบของโรค ส่่ ง ผลให้้ผู้้� ป่่ ว ยมีี คุุณ ภาพชีี วิิ ต ลดลง ทำำ�งานได้้ไม่่ เ ต็็ ม ตามกำำ�ลััง ความสามารถ
หากผู้้�ป่่วยดููแลสุุขภาพตนเองไม่่ดีี อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนและทุุพพลภาพ ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มภาระให้้ครอบครััว สููญเสีียราย
ได้้จากการประกอบอาชีีพ และผลกระทบขั้้�นรุุนแรงอาจทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยเสีียชีีวิิตได้้ สำำ�หรัับการป้้องกัันโรค ในระดัับบุุคคล มองว่่า
ควรจััดการตามรายปััจจััยสาเหตุุที่่�กล่่าวไปข้้างต้้น ด้้วยหลัักการ 3อ. (อาหาร อารมณ์์ ออกกำำ�ลัังกาย) 2 ส. (ไม่่สููบบุุหรี่่�
ไม่่ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์) ในระดัับหน่่วยงาน มองว่่าผู้้�จััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อคืือ เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข และอาสาสมััคร
สาธารณสุุข ส่่วนผู้้�จััดการปััจจััยเสี่่�ยงคืือ เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ (ควบคุุมบุุหรี่่� เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์) เกษตรอำำ�เภอ/เกษตรตำำ�บล
(ควบคุุมสารเคมีีในพืืชผััก) เป็็นต้้น สำำ�หรัับการรัับรู้้�กลไกของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) พบว่่า
หน่่วยงานสาธารณสุุข สำำ�นักั งานเกษตรอำำ�เภอ และโรงเรีียน รู้้จั� กั กลไก พชอ. อธิิบายว่่า พชอ. เป็็นการดำำ�เนิินงานแบบบููรณาการ
จากหน่่วยงานหลายภาคส่่วนเพื่่�อแก้้ไขปััญหาในระดัับพื้้�นที่่� ตั้้ง� แต่่การวิิเคราะห์์ ค้้นหา คััดเลืือก วางแผน ขัับเคลื่่�อน ติิดตาม และ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน โดยมีีผู้้�รัับผิิดชอบอย่่างชััดเจน ส่่วนสถานีีตำำ�รวจ สถานประกอบการ และองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น พบว่่า ไม่่รู้้�จัักกลไก พชอ.
ส่่วนที่่� 2: บทบาทหรืือการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ หากพิิจารณา
จากการเก็็บข้้อมููล จะเห็็นได้้ว่่าหน่่วยงานสาธารณสุุขยัังคงเป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุม
โรคไม่่ติิดต่่อ โดยได้้รัับการถ่่ายทอดนโยบายจากหน่่วยงานระดัับส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค สู่่�หน่่วยบริิการระดัับปฐมภููมิิ เพื่่�อนำำ�ไป
สู่่�การปฏิิบััติิที่่�ครอบคลุุมมิิติิ ส่่งเสริิม ป้้องกััน รัักษา ฟื้้�นฟูู อย่่างเช่่น การคััดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง
เพื่่� อค้้ นหาผู้้� ป่่ว ยรายใหม่่ การทำำ�กิิ จ กรรมปรัั บ เปลี่่� ย นพฤติิ ก รรมสุุ ข ภาพในกลุ่่�มเสี่่� ย ง กลุ่่�มสงสัั ย ป่่ ว ยโรคเบาหวานและ
โรคความดัั นโลหิิ ตสููง รวมทั้้� งการติิ ดตามและดููแลรัั กษาผู้้� ป่่วยเป็็ นต้้น โดยในแต่่ ละพื้้� นที่่� มีีรููปแบบกิิจกรรมเชิิ งรุุ กและ
เชิิงรัับคล้้ายคลึึงกัันทั้้�งในกลุ่่�มประชาชนทั่่�วไปและกลุ่่�มป่่วย ซึ่่�งดำำ�เนิินการหลัักโดยเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขร่่วมกัับอาสาสมััคร
สาธารณสุุข สำำ�หรัับภาคีีเครืือข่า่ ยที่่�เกี่่ย� วข้้อง รููปแบบการดำำ�เนิินงานส่่วนใหญ่่จะเน้้นไปที่่�มาตรการหรืือแผนงานที่่�มีคว
ี ามเกี่่ย� วข้้อง
กัับปััจจััยต้้นเหตุุ ปััจจััยเสี่่�ยงและเหตุุการณ์์ผิิดปกติิ อัันจะก่่อให้้เกิิดโรคไม่่ติิดต่่อ อย่่างเช่่น สถานีีตำำ�รวจ: กิิจกรรมเชิิงสัังคม
ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย โดยรณรงค์์ ประชาสััมพัันธ์์เรื่่�องกฎหมายบุุหรี่่�และสุุรา ออกตรวจร้้านค้้าในชุุมชนที่่�จำำ�หน่่ายสุุรา ในช่่วง
วัันสำำ�คัญ
ั ทางศาสนา เป็็นต้้น สำำ�นักั งานเกษตรอำำ�เภอ: อบรมให้้ความรู้เ�้ กษตรกร เช่่น การใช้้สารชีีวภัณ
ั ฑ์์แทนสารเคมีีในการเกษตร
และส่่งเสริิมการปลููกผัักปลอดสารพิิษ เพื่่�อลดโอกาสการได้้รัับสารเคมีีซึ่่�งเป็็นปััจจััยเสี่่�ยง ต่่อการเกิิดโรคมะเร็็ง สำำ�หรัับ
สถานประกอบการและโรงเรีียน มีีรููปแบบการดำำ�เนิินงานด้้านสุุขภาพที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่ก� ลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะ
หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่ากลุ่่�ม Setting อย่่างเช่่น สถานประกอบการ: มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีให้้แก่่พนัักงาน เพื่่�อทราบสถานะ
สุุขภาพของตนเอง โดยในรายการตรวจสุุขภาพจะมีีรายการที่่�บ่ง่ บอกถึึงความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคไม่่ติดิ ต่่อ เช่่น ระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือด
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ระดัับความดัันโลหิิต รวมไปถึึงปััจจัยั เสี่่ย� งร่่วม เช่่น ค่่าดััชนีีมวลกาย ระดัับไขมัันในเลืือด นอกจากนี้้ยั� งั มีีการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ
เช่่น การแข่่งกีีฬาประจำำ�ปีี โครงการควบคุุมน้ำำ�� หนัักในกลุ่่�มพนัักงานที่่�มีีน้ำ�ำ� หนัักเกิินและอ้้วน การให้้ความรู้้สุ� ขุ ภาพโดยหน่่วยงาน
สาธารณสุุข รวมถึึงมีีการประกาศมาตรการหรืือข้้อบัังคัับในการสููบบุุหรี่่�และการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ในสถานประกอบการ
เป็็นต้้น โรงเรีียน: มีีการตรวจสุุขภาพให้้แก่่นัักเรีียน ปีีการศึึกษาละ 2 ครั้้�ง (1 ครั้้�งต่่อภาคการศึึกษา) เพื่่�อทราบสถานะสุุขภาพ
ของนัักเรีียน โดยในรายการตรวจสุุขภาพจะมีีรายการที่่�บ่่งบอกถึึงปััจจััยเสี่่�ยงต่่อโรคไม่่ติิดต่่อ เช่่น ค่่าดััชนีีมวลกาย โดยคำำ�นวณ
จากน้ำำ�� หนัักและส่่วนสููง เพื่่อ� แปลผลภาวะโภชนาการ นอกจากนี้้ยั� งั มีีการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ เช่่น ออกกำำ�ลัังกายตอนเช้้า
แข่่งกีีฬาประจำำ�ปีี จััดกิิจกรรรมให้้ความรู้้�สุุขภาพ เช่่น อาหารที่่�มีีประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ จััดกิิจกรรมรณรงค์์เนื่่�องในวัันสำำ�คััญ
ทางสาธารณสุุข เช่่น วัันงดสููบบุุหรี่่�โรค วัันต่่อต้้านยาเสพติิด เป็็นต้้น สำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รููปแบบการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคไม่่ติิดต่่อส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย เช่่น การคััดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความดัั น โลหิิ ตสูู ง ตรวจสารปนเปื้้� อ นในอาหาร สุ่่�มตรวจร้้านค้้าในชุุ ม ชนที่่� จำำ� หน่่ า ยบุุ ห รี่่� แ ละ
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ มีีการจััดกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพให้้แก่่ประชาชน เช่่น การออกกำำ�ลัังกายโดยเต้้นแอโรบิิกในชุุมชน รวมทั้้�ง
เป็็นหน่่วยงานที่่�สนับั สนุุนงบประมาณจากกองทุุนสุุขภาพตำำ�บลให้้แก่่ภาคีีเครืือข่า่ ยเพื่่�อจัดั สรรในการดำำ�เนิินโครงการด้้านสุุขภาพ
ในพื้้�นที่่�
	ส่่วนที่่� 3: ด้้านข้้อมููล จากการสอบถามเรื่่�องระบบข้้อมููล พบว่่า หน่่วยงานสาธารณสุุขและหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่าย
มีีข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ เช่่น สถานีีตำำ�รวจ มีีข้้อมููลด้้านกฏหมายที่่�เกี่่�ยวของกัับบุุหรี่่� และเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ มีีฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเกษตร และการส่่งเสริิมสนัับสนุุนการใช้้สารชีีวภััณฑ์์ แทนสารเคมีี
โรงเรีียน มีีฐานข้้อมููลเด็็กนัักเรีียน และการตรวจสุุขภาพภาพเด็็กนัักเรีียนเพื่่อดูู
� ภาวะทางโภชนาการ และหน่่วยงานภาคีีเครืือข่า่ ยอื่่น� ๆ
ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าหน่่วยงานแต่่ละภาคส่่วนมีีข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ แต่่ยัังขาดการเชื่่�อมโยงบููรณาการเรื่่�องฐานข้้อมููล
และขาดการบููรณาการเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมในการจััดการแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อในระดัับชุุมชน ตำำ�บล และอำำ�เภอ เพื่่�อให้้เกิิด
การพััฒนาข้้อมููลสุุขภาพและปััจจััยเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อของการดำำ�เนิินงาน พชอ.
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บทที่

4

ขอเสนอ

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 4.0
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บทที่่�

4

ข้้อเสนอเกณฑ์์รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ
การป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่�
สาขาโรคไม่่ติิดต่่อ และชุุดข้้อมููลสำำ�หรัับการติิดตาม
สถานะสุุขภาพและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�

สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อ
จากการทบทวนเกณฑ์์รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิการป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตระดัับพื้้�นที่่� พบว่่าเกณฑ์์ต่่าง ๆ ถููกพััฒนาขึ้้�นตามกรอบ PMQA และแบ่่งระดัับเกณฑ์์รางวััลเป็็น 3 ระดัับ คืือ ระดัับเงิิน
ระดัับทอง และระดัับเพชร ซึ่่�งหวัังให้้นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับทุุกปััญหาสุุขภาพที่่�กำำ�หนด แต่่ทว่่าสำำ�หรัับปััญหาสุุขภาพด้้าน
โรคไม่่ติิดต่่อเป็็นปััญหาสุุขภาพเรื้้�อรัังจากปััจจััยเสี่่�ยงสะสมในทุุกช่่วงชีีวิิต อัันเกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยด้้านปััจเจกบุุคคล ครอบครััว
ชุุมชน สัังคม และเศรษฐกิิจ ดัังนั้้�นข้้อเสนอเพื่่�อปรัับเกณฑ์์รางวััลให้้เหมาะสมกัับบริิบทของปััญหาสุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ
จึึงถููกกำำ�หนดให้้เติิมเต็็มประเด็็นต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ข้้อมููลเพื่่�อการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ และจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
		
 ประชากร
			 ครอบคลุุมกลุ่่�มวััย
			 ครอบคลุุมกลุ่่�มประชากรที่่�สำำ�คััญ เช่่น สถานประกอบการ โรงเรีียน
			 ครอบคลุุมประเด็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
		
 สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม เศรษฐกิิจ
			 ครอบคลุุมภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. การกำำ�หนดเป้้าหมายระยะสั้้�น กลาง ยาว
3. รููปแบบการมีีส่่วนร่่วม ซึ่่�งรวมถึึงการเป็็นเจ้้าของร่่วม และรัับผิิดชอบร่่วมของภาคีีต่่าง ๆ ภายใต้้กลไก พชอ.
อย่่างไรก็็ตามเกณฑ์์รางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิการป้้องกัันโรคและภััยสุุขภาพ 4.0 สำำ�หรับั กลไกพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ระดัับพื้้น� ที่่�
สาขาโรคไม่่ติิดต่่อ ที่่�ถููกปรัับปรุุงใหม่่นี้้� ไม่่ได้้กำำ�หนดว่่าในระดัับรางวััลต่่าง ๆ นั้้�นต้้องการชุุดข้้อมููลที่่�ถููกต้้องครบถ้้วนขนาดไหน
เนื่่�องจากชุุดข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�ในองค์์กรภาคีีต่่าง ๆ นั้้�นมีีอยู่่�หลากหลาย ซึ่่�งแต่่ละพื้้�นที่่�นั้้�นก็็มีีความพร้้อมในเรื่่�องข้้อมููลแตกต่่างกััน
ดัังนั้้�นในส่่วนของด้้านชุุดข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นนั้้�นจึึงเป็็นเพีียงข้้อเสนอเพื่่�อให้้พื้้�นที่่�ได้้เห็็นข้้อมููลพื้้�นฐานที่่�เป็็นไปได้้ และเป็็นประโยชน์์
ต่่อการขัับเคลื่่�อน และติิดตามกำำ�กัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต  ในประเด็็นโรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่� เห็็นความเชื่่�อมโยงของปััจจััย
เห็็นความเชื่่�อมโยงของบทบาท และเห็็นความชััดเจนของรููปแบบกระบวนการดำำ�เนิินงาน และติิดตามประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
แบบมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิง ทั้้�งนี้้� ถึึงแม้้ว่่าข้้อเสนอชุุดข้้อมููลที่่�พััฒนาขึ้้�นจำำ�นวน 58 ตััววััดนั้้�น มีีเพีียงข้้อเสนอชุุดข้้อมููล
จาก 6 องค์์กร ได้้แก่่ สาธารณสุุข ตำำ�รวจ เกษตรอำำ�เภอ โรงเรีียน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และเทศบาล แต่่กรอบแนวคิิดนี้้�
สามารถใช้้เป็็นกรอบสำำ�หรัับพััฒนาชุุดข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นในภาคีีอื่่�น ๆ ที่่�อยู่่�นอกเหนืือ 6 องค์์กรดัังกล่่าวได้้
การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ ทอง
 มีีการทบทวนแนวทางที่่�ใช้้ในการสร้้างเป้้าหมาย  มีีการสร้้างเป้้าหมายร่่วมกััน
คณะกรรมการ พชอ./พชข.
ร่่วมกััน โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการของประชาชนที่่�
 ระยะสั้้�น (1 ปีี)
มีีการใช้้แนวทางการนำำ�ทีีม
เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย
 ระยะกลาง (2 - 5 ปีี)
สร้้างเป้้าหมายร่่วมกััน โดย
 ระยะยาว (5 ปีี ขึ้้�นไป)
คำำ�นึึงถึึงความต้้องการของ
ประชาชน

ระดัับ เงิิน
 วิิธีกี ารได้้มาซึ่ง่� เป้้าหมาย โดยเป็็นวิิธีกี ารที่่�เป็็นระบบ  มีีแนวทางที่่�ได้้มาซึ่่�งเป้้าหมายร่่วมกัันตามประเด็็น
คณะกรรมการ พชอ./พชข.
และใช้้การมีีส่่วนร่่วมของภาคีีเครืือข่่ายใน พชอ./
พชอ. โรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยเป็็นวิิธีกี ารที่่�เป็็นระบบ และ
มีีแนวทางการนำำ�ทีีมสร้้าง
พชข.
ใช้้การมีีส่่วนร่่วมของภาคีีเครืือข่่ายใน พชอ./พชข.
เป้้าหมายร่่วมกััน
 วิิธีกี ารสื่่อ� สารถ่่ายทอดเป้้าหมายที่่กำ� �ห
ำ นด สู่่�บุุคลากร
เห็็นวิิธีีการสร้้างเป้้าหมาย/ได้้มาซึ่่�งเป้้าหมาย
ภาคีีเครืือข่่าย ประชาชน อย่่างทั่่�วถึึง (บุุคลากรมีี
 แนวทางให้้ได้้มาซึ่่�งเป้้าหมายระยะสั้้�น (1 ปีี)
การสื่่�อสารอย่่างไร)
 แนวทางให้้ได้้มาซึ่่�งเป้้าหมายระยะกลาง
(2 - 5 ปีี)
 แนวทางให้้ได้้มาซึ่่�งเป้้าหมายระยะยาว
(5 ปีี ขึ้้�นไป)
 ระบุุ......
 มีีหลักั ฐานแสดงถึึงวิิธีกี ารสื่่อ� สารถ่่ายทอดเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนด สู่่�บุุคลากร ภาคีีเครืือข่่าย ประชาชน
อย่่างทั่่�วถึึง
 ระบุุ.......

1.1 การสร้้างเป้้าหมายร่่วมกััน

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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 มีีการทบทวนแนวทาง วิิธีีการ และผลการสร้้าง
เป้้าหมายร่่วมกััน โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการของ
ประชาชนที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย ในประเด็็น พชอ.
โรคไม่่ติิดต่่อ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
 ระยะสั้้�น (1 ปีี)
 ระยะกลาง (2 - 5 ปีี)
 ระยะยาว (5 ปีี ขึ้้�นไป)
 มีีข้้อเสนอแนะและแผนปรัับปรุุงแนวทาง
 ระยะสั้้�น (1 ปีี)
 ระยะกลาง (2 - 5 ปีี)
 ระยะยาว (5 ปีี ขึ้้�นไป)
 อื่่�น ๆ ระบุุ..............

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ เพชร
 มีีการบููรณาการเชื่่อ� มโยงเป้้าหมายกัับภาคีีเครืือข่่าย  มีีผลการปรัับปรุุงตามข้้อเสนอแนะและการบููรณาการ
คณะกรรมการ พชอ./พชข.
ทั้้�งภายในและภายนอก โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการ
เชื่่�อมโยงเป้้าหมายกัับภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภายในและ
นำำ�ทีมี สร้้างเป้้าหมายร่่วมกััน
ของประชาชนที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับ
ภายนอก โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการของประชาชน
โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการ
สภาพปััญหาของพื้้�นที่่�   
ที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับสภาพปััญหา
ของประชาชนซึ่่�งสอดคล้้อง
โรคไม่่ติิดต่่อของพื้้�นที่่�ตามโครงการที่่� พชอ. เสนอ
กัับสภาพปััญหาของพื้้�นที่่�

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

 แนวทางการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของบุุคคล
ภายในและภายนอกในระยะสั้้�น (1 ปีี)
 แนวทางการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของบุุคคล
ภายในและภายนอกในระยะกลาง (2 - 5 ปีี)
 แนวทางการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของบุุคคล
ภายในและภายนอกในระยะยาว (5 ปีี ขึ้น้� ไป)
 อื่่�น ๆ ......
 มีีการสื่่�อสารถ่่ายทอดแนวทางการส่่งเสริิม
ให้้ มีี ก ารปรึึกษาผู้้�เชี่่� ย วชาญซึ่่� ง เป็็ น บุุ คค ล
ภายในและภายนอก พชอ./พชข. เพื่่�อนำำ�
ข้้ อ เสนอแนะมาพัั ฒ นางานโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ
ที่่�กำำ�หนด สู่่�บุุคลากร ภาคีีเครืือข่่าย ประชาชน
อย่่างทั่่�วถึึง
 ระยะสั้้�น (1 ปีี)
 ระยะกลาง (2 - 5 ปีี)
 ระยะยาว (5 ปีี ขึ้้�นไป)
 อื่่�น ๆ ...... เลืือกหรืือไม่่ก็็ได้้

ระดัับ เงิิน
 วิิธีกี ารได้้มาซึ่่ง� เป้้าหมายของ พชอ. /พชข. ที่่�มุ่่�งเน้้น  มีีแนวทางการส่่งเสริิมให้้มีีการปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญ
โครงการฯ /ประเด็็น
ผลสััมฤทธิ์์� โดยเป็็นวิิธีกี ารที่่เ� ป็็นระบบ และมีีแนวทาง
ซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายในและภายนอก พชอ./พชข.
มีีแนวทางการส่่งเสริิมให้้มีี
การส่่งเสริิมให้้มีกี ารปรึึกษาผู้้�เชี่่ย� วชาญซึ่่ง� เป็็นบุุคคล
เพื่่� อ นำำ�ข้้ อ เสนอแนะมาพัั ฒ นางานโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ
การปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ภายนอก พชอ./พชข. เพื่่� อนำำ�ข้้อเสนอแนะมา
รวมทั้้� ง มีี แ นวทางส่่ ง เสริิ ม ให้้ ป ระชาชนเข้้ า มามีี
พััฒนางาน รวมทั้้�งมีีแนวทางส่่งเสริิมให้้ประชาชน
ส่่วนร่่วมให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุผลสััมฤทธิ์์�ตาม
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมให้้กดำำ�เนิินงานบรรลุุผลสััมฤทธิ์์�
ประเด็็น พชอ. โรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยเป็็นวิิธีกี ารที่่เ� ป็็นระบบ

* ซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอก พชอ./พชข.  วิิธีกี ารสื่่อ� สารถ่่ายทอดเป้้าหมายที่่�มุ่่�งเน้้นผลสััมฤทธิ์์�
เพื่่อ� นำำ�ข้อ้ เสนอแนะมาพััฒนางาน รวมทั้้ง�
โดยการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของบุุคคลภายในและ
มีีแนวทางส่่งเสริิมให้้ประชาชนเข้้ามา
ภายนอกพื้้�นที่่� รวมทั้้�งประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย
มีีส่่วนร่่วมให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุผล
สััมฤทธิ์์�
* ผู้้�เชี่่ย� วชาญ เช่่น อาจารย์์มหาวิิทยาลััย
นัักวิิชาการจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นัักปราชญ์์ชาวบ้้าน



1.2 การมุ่่�งเน้้นผลสััมฤทธิ์์� (Results based management) โดยการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของบุุคคลภายในและภายนอกพื้้�นที่่�

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ ทอง
 การทบทวนวิิธีีการได้้มาซึ่่�งเป้้าหมายและวิิธีีการ  มีีแนวทางและวิิธีีการสื่่�อสารการส่่งเสริิมให้้มีีการ
การดำำ�เนิินงานโครงการฯ/
สื่่�อสารถ่่ายทอดเป้้าหมายที่่�มุ่่�งเน้้นผลสััมฤทธิ์์�   
ปรึึกษาผู้้�เชี่่ย� วชาญซึ่่ง� เป็็นบุุคคลภายในและภายนอก
ประเด็็น มีีการใช้้แนวทาง  ประชาชน/ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทั้้ง� ภายในและภายนอก
พชอ./พชข. เพื่่�อนำำ�ข้้อเสนอแนะมาพััฒนางาน
การส่่งเสริิมให้้ที่่�ปรึึกษาทั้้�ง
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาและปรัับปรุุงงาน
โรคไม่่ติิดต่่อ รวมทั้้�งประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
บุุคคลภายนอกและภายใน
ที่่�นำำ�ไปสู่่�ผลสััมฤทธิ์์�
ในการพััฒนาและปรัับปรุุงงานที่่�นำำ�ไปสู่่�ผลสััมฤทธิ์์�
รวมทั้้�งประชาชน เข้้ามามีี
 มีีการส่่งเสริิมให้้มีีการปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญ ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนร่่วมในการพััฒนาและ
บุุคคลภายในและภายนอก พชอ./พชข. และผู้้�มีี
ปรัั บ ปรุุ ง งานที่่� นำำ� ไปสู่่�ผล
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่�อนำำ�ข้้อเสนอแนะมาพััฒนางาน
สััมฤทธิ์์�
โรคไม่่ติิดต่่อ
 ระยะสั้้�น (1 ปีี)
 ระยะกลาง (2 - 5 ปีี)
 ระยะยาว (5 ปีี ขึ้้�นไป)
 มีีข้อ้ เสนอแนะและแผนปรัับปรุุง ในการส่่งเสริิม
ให้้ มีี ก ารปรึึกษาผู้้�เชี่่� ย วชาญซึ่่� ง เป็็ น บุุ คค ล
ภายในและภายนอก พชอ./พชข. เพื่่�อนำำ�
ข้้อเสนอแนะมาพััฒนางานโรคไม่่ติิดต่่อ
 ระยะสั้้�น (1 ปีี)
 ระยะกลาง (2 - 5 ปีี)
 ระยะยาว (5 ปีี ขึ้้�นไป)
 อื่่�น ๆ ......
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ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ เพชร
 การบููรณาการของเครืือข่่ายในการดำำ�เนิินการเสริิม  มีีแนวทางการบููรณาการ การมีีส่่วนร่่วมของบุุคคล
การดำำ�เนิินงานโครงการฯ/
พลัังสนัับสนุุนขัับเคลื่่�อนโครงการจนบรรลุุเป้้าหมาย
ภายใน
ประเด็็น มีีการเสริิมพลัังให้้  เครืือข่่ายและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียมีีส่่วนร่่วม
 ร่่วมคิิด
เครืือข่่ายและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ครบ 5 ระดัับ ดัังนี้้�
 วมดำำ�เนิินการ
ร่่วมสนัับสนุุนและขัับเคลื่่�อน
 2.1 การให้้ข้้อมููลข่่าวสาร การปรึึกษาหารืือ
 ร่่วมกำำ�กัับติิดตาม
โครงการ จนบรรลุุเป้้าหมาย
 2.2 การเข้้ามามีีบทบาท
 ร่่วมประเมิินผล
โดยเครืือข่่ายและผู้้�มีีส่ว่ นได้้
 2.3 ความร่่วมมืือ การเสริิมอำำ�นาจ
 ร่่วมรัับประโยชน์์และผลกระทบ
เสีี ย มีี ส่่ ว นร่่ ว ม [Public
ยกตััวอย่่าง.....
Participation Spectrum:
 มีีการปรัับปรุุงจากการปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญซึ่่�งเป็็น
ระดัั บ การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของ
บุุคคลภายใน พชอ./พชข. เพื่่�อนำำ�ข้้อเสนอแนะ
ประชาชน/ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
มาพััฒนางานโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วม
(การให้้ข้้อมููลข่่าวสาร การ
เพื่่�อมุ่่�งเน้้นผลสััมฤทธิ์์�
ปรึึกษาหารืือ การเข้้ามามีี
 มีีการปรัับปรุุงการปรึึกษาผู้้�เชี่่ย� วชาญซึ่่ง� เป็็นบุุคคล
บทบาท ความร่่วมมืือ และ
ภายนอก พชอ./พชข. เพื่่� อนำำ�ข้้อเสนอแนะมา
การเสริิมอำำ�นาจ)
พััฒนางานโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วม
เพื่่�อมุ่่�งเน้้นผลสััมฤทธิ์์�
 มีีหลัักฐานแสดงถึึงการบููรณาการกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ภายนอก
 การให้้ข้้อมููลข่่าวสาร
 การปรึึกษาหารืือ
 การเข้้ามามีีบทบาท
 ความร่่วมมืือ
 การเสริิมอำำ�นาจ
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2 การวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์
(Strategic plan)

หมวดที่่�
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ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ



ระดัับ เงิิน
 มีีแนวทาง/วิิธีกี ารจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ าร หรืือการสั่่ง�  มีี แ นวทางการจัั ด ทำำ� แผนสนัั บ สนุุ น ความสำำ� เร็็ จ
มีี แ นวทางการจัั ด ทำำ� แผน
การตามประเด็็นของคณะกรรมการ พชอ./พชข.
ของโครงการฯ
ปฏิิบััติิการของโครงการฯ/
มีีแผนปฏิิบัติั กิ ารของโครงการฯ
 แผนระยะสั้้�น (แผนปฏิิบััติิการ 1 ปีี) และ
ประเด็็น สนัับสนุุนความสำำ�เร็็จ  วิิธีีการสื่่�อสารถ่่ายทอดแผนปฏิิบััติิการ หรืือการสั่่�ง
แผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
และแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารของ
การตามประเด็็นของคณะกรรมการ พชอ./พชข.
 แผนระยะกลาง (แผนกลยุุทธ์์หรืือยุุทธศาสตร์์
โครงการฯ สื่่อ� สารสู่่�การปฏิิบัติั ิ
สื่่�อสารสู่่�การปฏิิบััติิไปยัังทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งภายในและ
2 - 5 ปีี) และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
ไปยัังทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งภายในและ
ภายนอก
 แผนระยะยาว (แผนแม่่บท 5 ปีีขึ้้�นไป)
ภายนอก
และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
 มีีสถานการณ์์ โรคไม่่ติิดต่่อ ที่่�เป็็นปััญหาของพื้้�นที่่�
ตามประเด็็น พชอ. ประกอบแนวทางการจััดการ
ทำำ�แผน
 มีีแผนมาตรการกิิจกรรมที่่�ตอบสนองต่่อกลุ่่�มวััย
 วััยเรีียน/วััยรุ่่�น  (อายุุ 7 - 15 ปีี)
 วััยทำำ�งาน (อายุุ 15 - 60 ปีี)
 วััยผู้้�สููงอายุุ (อายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป)
 มีีวิิธีีการสื่่�อสารถ่่ายทอดแผนปฏิิบััติิการ

2.1 แผนปฏิิบััติิการของโครงการฯ ที่่�ขัับเคลื่่�อนลงไปทุุกภาคส่่วน โดยผ่่านเครืือข่่ายทั้้�งภายในและภายนอก
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ระดัับ ทอง
 มีีการทบทวนแนวทาง/ วิิธีกี ารจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ าร  มีีแนวทางการจััดทำำ�แผน
มีีการใช้้แนวทางแผนปฏิิบัติั กิ าร
หรืือการสั่่�งการตามประเด็็นของคณะกรรมการ
 แผนระยะสั้้�น (แผนปฏิิบััติิการ 1 ปีี)
ของโครงการฯ/ประเด็็น มา
พชอ./พชข. และวิิธีกี ารสื่่อ� สารถ่่ายทอดแผนปฏิิบัติั กิ ารฯ
และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
ดำำ� เนิิ น งานโดยเน้้ น ให้้ เ กิิ ด  มีี ก ารดำำ� เนิิ น งานโดยเน้้ น ให้้ เ กิิ ด ประสิิ ท ธิิ ภ าพ
 แผนระยะกลาง (แผนกลยุุทธ์์หรืือยุุทธศาสตร์์
ประสิิทธิิภาพ (ทำำ�น้้อยได้้มาก
(ทำำ�น้้ อ ยได้้ ม าก หรืือทำำ�กิิ จ กรรมเดีี ย วสามารถ
2 - 5 ปีี) และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
หรืือทำำ�กิิจกรรมเดีียวสามารถ
เกิิดประโยชน์์ในหลายงาน ซึ่่�งแสดงถึึงกิิจกรรมใด
 แผนระยะยาว (แผนแม่่บท 5 ปีีขึ้้�นไป) และ
เกิิดประโยชน์์ในหลายงาน ซึ่่�ง
ที่่�คุ้้�มค่่า)
แผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผลมาดำำ�เนิินงาน
แสดงถึึงกิิจกรรมใดที่่�คุ้้�มค่่า)
โดยเน้้นให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ แสดงถึึง
ความคุ้้�มค่่า
 มีีการทวบทวนแนวทางการจััดทำำ�แผน
 ระยะสั้้�น (1 ปีี)
 ระยะกลาง (2 - 5 ปีี)
 ระยะยาว (5 ปีี ขึ้้�นไป)
 มีีข้อ้ เสนอแนะหรืือแนวทางการปรัับปรุุงการจััดทำำ�
แผนพััฒนางานโรคไม่่ติิดต่่อ
 ระยะสั้้�น (1 ปีี)
 ระยะกลาง (2 - 5 ปีี)
 ระยะยาว (5 ปีี ขึ้้�นไป)
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หมวดที่่�

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ เพชร
 บููรณาการการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับเครืือข่่ายโดยใช้้  มีีการนำำ�ผลการปรัับปรุุงมาใช้้และบููรณาการการใช้้
บููรณาการการใช้้ทรััพยากร
ทรััพยากรร่่วมกััน หรืือวางแผนการใช้้ทรััพยากรให้้
ทรััพยากร หรืือวางแผนการใช้้ทรััพยากรให้้สัมั พัันธ์์กันั
หรืือวางแผนการใช้้ทรััพยากร
สััมพัันธ์์กััน
ร่่วมกัับเครืือข่่ายทั้้�งภายในและภายนอก พชอ.
ให้้สััมพัันธ์์กััน (บููรณาการ
 แผนระยะสั้้�น (แผนปฏิิบััติิการ 1 ปีี)
ร่่วมกัันใช้้เงิินน้้อยกว่่า ได้้ผล
และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
มากกว่่า เช่่น โครงการการ
 แผนระยะกลาง (แผนกลยุุทธ์์หรืือ
ลดใช้้สารเคมีีเกษตร ทำำ�ให้้
ยุุทธศาสตร์์ 2 - 5 ปีี) และแผนกำำ�กัับ
สุุขภาพดีี ส่ง่ ผลให้้สิ่่ง� แวดล้้อมดีี
ติิดตาม ประเมิินผล
สัังคมดีี)
 แผนระยะยาว (แผนแม่่บท 5 ปีีขึ้น�้ ไป)
และแผนกำำ�กับั ติิดตาม ประเมิินผลมา
ดำำ�เนิินงานโดยเน้้นให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
แสดงถึึงความคุ้้�มค่่า

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม



ระดัับ เงิิน
 มีีแนวทางการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของโครงการฯ/  มีีแนวทางใช้้การติิดตามผลการบรรลุุเป้้าหมาย
มีี แ นวทางการติิ ด ตามผล
ประเด็็น อย่่างเป็็นระบบเทีียบกัับเป้้าหมายที่่กำ� �ห
ำ นด
ของโครงการ โดยเทีียบกัับเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
		
การดำำ�เนิินงานของโครงการฯ /  มีี แ ผนปฏิิ บัั ติิ ก ารตามแนวทางการติิ ด ตามผล
 แผนระยะสั้้�น (แผนปฏิิบััติิการ 1 ปีี)
		
ประเด็็น เมื่่อ� เทีียบกัับเป้้าหมาย
การดำำ�เนิินงานของโครงการฯ อย่่างเป็็นระบบเทีียบ
และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
ที่่� กำำ�ห นดและเผยแพร่่ ผ ล
กัับเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
 แผนระยะกลาง (แผนกลยุุทธ์์หรืือ
การดำำ�เนิินงานให้้เครืือข่่าย  วิิธีีการสื่่�อสาร ถ่่ายทอดแนวทางการติิดตามผล
ยุุทธศาสตร์์ 2 - 5 ปีี) และแผนกำำ�กัับ
ทั้้�งภายในและภายนอก
การดำำ�เนิินงานของโครงการฯ เทีียบกัับเป้้าหมาย
ติิดตาม ประเมิินผล
ที่่�กำำ�หนดพร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ผลการดำำ�เนิินงานให้้
 แผนระยะยาว (แผนแม่่บท 5 ปีีขึ้้�นไป)
เครืือข่่าย ทั้้�งภายในและภายนอก
และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
[วิิธีกี ารสื่่อ� สารประกอบด้้วย สื่่�อสารกัับใคร เมื่่อ� ไหร่่
อย่่างไร แบ่่งเป็็น ภายใน ภายนอก]

2.2 การติิดตามผลของการบรรลุุเป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ (Targets) และการรายงานผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ



รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน

74

การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ

หมวดที่่�



เกณฑ์์ประเมิินเดิิม
 มีี วิิ ธีี ก ารสื่่� อ สาร ถ่่ า ยทอดแนวทางการติิ ด ตาม
ผลการบรรลุุเป้้าหมายของโครงการตามแผน โดย
เทีี ย บกัั บ เป้้ า หมายที่่� กำำ�ห นดและเผยแพร่่ ผ ล
การดำำ�เนิินงานให้้เครืือข่่ายทั้้�งภายในและภายนอก
 แผนระยะสั้้�น (แผนปฏิิบััติิการ 1 ปีี)
และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
 แผนระยะกลาง (แผนกลยุุทธ์์หรืือยุุทธศาสตร์์
2 - 5 ปีี) และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
 แผนระยะยาว (แผนแม่่บท 5 ปีีขึ้้�นไป)
และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ ทอง
 มีีการทบทวน และพิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานที่่�ได้้  มีีแนวทางการ ทบทวนแผนดำำ�เนิินงาน โดยเน้้นให้้
ทบทวนแผน และพิิจารณา
จากการประเมิิน
เกิิดประสิิทธิิภาพ แสดงถึึงความคุ้้�มค่่า
วิิเคราะห์์แผนเดิิม หรืือ
 ปรัับปรุุงแผนหรืือทำำ�ตามแผนเดิิม
 แผนระยะสั้้�น (แผนปฏิิบััติิการ 1 ปีี)
ปรัับปรุุงแผน ซึ่่�งหลัังจาก
และแผนกำำ�กับั ติิดตาม ประเมิินผล
ทบทวนแล้้วอาจมีีหรืือไม่่
 แผนระยะกลาง (แผนกลยุุทธ์์หรืือ
ต้้องปรัับปรุุงก็็ได้้
ยุุทธศาสตร์์ 2 - 5 ปีี) และแผนกำำ�กัับ
ติิดตาม ประเมิินผล
 แผนระยะยาว (แผนแม่่บท 5 ปีีขึ้้�นไป)
และแผนกำำ�กัับ ติิดตาม ประเมิินผล
 มีีข้อ้ เสนอแนะหรืือแนวทางการปรัับปรุุงการติิดตาม
ผลของการบรรลุุเป้้าหมายเชิิงกลยุุทธ์์ (Targets)
และการรายงานผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในงาน
โรคไม่่ติิดต่่อ
 ระยะสั้้�น (1 ปีี)
 ระยะกลาง (2 - 5 ปีี)
 ระยะยาว (5 ปีี ขึ้้�นไป)
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3. การมุ่่�งเน้้นประชาชน
(People focus)

หมวดที่่�

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม





 มีีการนำำ�ผลการวิิเคราะห์์มาปรัับกลยุุทธ์์ในเชิิงรุุก
ที่่�ทัันต่่อสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง โดยบููรณาการ
ร่่วมกัับเครืือข่่าย

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ เงิิน
 แนวทางการรวบรวมข้้อมููลตามความต้้องการ หรืือ  มีีแนวทางการรวบรวมข้้อมููลความต้้องการ ความ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีแนวทาง
ความคาดหวัั ง ของผู้้�รัั บ บริิ ก ารและผู้้�มีี ส่่ ว นได้้
คาดหวัั ง  ความพึึงพอใจ และความผูู ก พัั น ของ
การรวบรวมข้้อมููลตามความ
ส่่วนเสีีย อย่่างเป็็นระบบ แบ่่งเป็็น
ผู้้�รัั บ บริิ ก ารประชาชนที่่� เ ป็็ น กลุ่่�มเป้้ า หมายใน
ต้้องการ หรืือความคาดหวััง
1. การกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมาย  
ประเด็็น พชอ. โดยวิิธีีต่่าง ๆ เช่่น การสััมภาษณ์์
ของผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีี
2. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
การสำำ�รวจ และข้้อร้้องเรีียน เป็็นต้้น
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย อย่่างเป็็น  วิิธีีการสื่่�อสาร ถ่่ายทอดแนวทางการติิดตามผล  มีีแนวทางการรวบรวมข้้อมููลตามความต้้องการ
ระบบ โดยมีีการรวบรวมทั้้�ง
การดำำ�เนิินงานของโครงการฯ เทีียบกัับเป้้าหมาย
ความคาดหวััง ความพึึงพอใจ และความผููกพััน
เชิิงรุุกและเชิิงรัับ (เชิิงรุุก เช่่น
ที่่�กำำ�หนดพร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ผลการดำำ�เนิินงานให้้
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในประเด็็น พชอ.
การสััมภาษณ์์ การสำำ�รวจ
เครืือข่่ายทั้้�งภายในและภายนอก
 มีีแนวทางที่่�ทำำ�ซ้ำำ��ได้้ เช่่น รวบรวมข้้อมููลเชิิงรุุก
เชิิงรัับ เช่่น การร้้องเรีียนทาง
เชิิงงรัับ การสััมภาษณ์์ การสำำ�รวจ เป็็นต้้น
โทรศััพท์์หรืือช่่องทางต่่าง ๆ
 ระบุุ..................
 มีีช่อ่ งทาง วิิธีกี าร การถ่่ายทอดสื่่อ� สาร แนวทาง
การรวบรวมข้้อมููล แผนการดำำ�เนิินงาน และ
แผนประเมิิ น ผลที่่� มุ่่� งเน้้ น ความต้้ อ งการ
คาดหวัังของประชาชน ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
 ระบุุ..................

ระดัับ เพชร
 บููรณาการร่่วมกัับเครืือข่่าย
วิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน  มีีแผนการติิดตาม
และนำำ�ผลการวิิเคราะห์์มา  มีีการปรัับแผนหรืือปรัับกลยุุทธฺฺ
ปรัับกลยุุทธ์์ในเชิิงรุุกที่่ทั� นั ต่่อ
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
เช่่น SWOT เป็็นระยะ ๆ
เริ่่�มต้้นแผนกลยุุทธ์์มีีโอกาส
อย่่างใด อย่่างหนึ่่�ง แต่่เมื่่�อ
เวลาผ่่านไปพบว่่าโอกาส
เปลี่่�ยนแปลงไป
3.1 ระบบข้้อมููลและสารสนเทศด้้านการบริิการประชาชนที่่�ทัันสมััย รวดเร็็วและเข้้าถึึงในทุุกระดัับ
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ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

มีีการทบทวนข้้อมููลความต้้องการหรืือความคาดหวััง  มีีการแสดงถึึงการทบทวน วิิเคราะห์์ข้้อมููลตาม
มาวิิเคราะห์์เป็็นสารสนเทศ มีีการนำำ�เสนอผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ความต้้องการ ความคาดหวััง ความพึึงพอใจ และ
ความผููกพัันของผู้้�รัับบริิการ ประชาชนที่่�เป็็นกลุ่่�ม
มีีการวิิเคราะห์์ ข้้อมููลให้้เป็็นสารสนเทศ
เป้้าหมายในประเด็็น พชอ. และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
มีีการนำำ�เสนอผลการวิิเคราะห์์ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
 มีีการทบทวนรายงานและมีีข้้อเสนอแนะ
มีีการวางแผนปรัับปรุุงระบบข้้อมููลและสารสนเทศ
 มีีการนำำ�ข้้อเสนอแนะไปปรัับใช้้
ในงานดัังกล่่าว ด้้านการบริิการประชาชนที่่�ทันั สมััย
รวดเร็็วและเข้้าถึึงในทุุกระดัับ
 มีีการนำำ�เสนอผลวิิเคราะห์์ ผ่่านระบบ
สารสนเทศ โดยช่่องทาง
ระบุุ...................................................
 มีีแนวทาง การจััดเก็็บข้้อมููลความพึึงพอใจของ
ผู้้�รับั บริิการ และความผููกพัันของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
โดยกลุ่่�มเป้้าหมายให้้ความร่่วมมืือตอบแบบสำำ�รวจ
หรืือให้้ข้อ้ มููลเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประเมิินผลความพึึงพอใจ
ในโครงการฯ

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม

ระดัับ เพชร
 การปรัับปรุุงบริิการประชาชนด้้วยนวััตกรรมที่่ทั� นั สมััย  มีีกระบวนการของข้้อมููล การบููรณาการ ร่่วมกััน
โครงการฯ/ประเด็็น สามารถ
รวดเร็็ ว มากยิ่่� ง ขึ้้� น และมีี ป ระชาชนเข้้ า ถึึงเพิ่่� ม
กัั บ หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง และสามารถนำำ�ผ ล
นำำ�ผ ลการวิิ เ คราะห์์ ค วาม
มากขึ้้�นในทุุกระดัับ
การวิิเคราะห์์ความต้้องการหรืือความคาดหวัังมา
ต้้องการหรืือความคาดหวััง
ปรัับปรุุงการบริิการประชาชนด้้วยนวััตกรรมที่่ทั� นั สมััย
ที่่� ม าปฏิิ บัั ติิ และได้้ มีี ก าร
รวดเร็็ ว มากยิ่่� ง ขึ้้� น และมีี ป ระชาชนเข้้ า ถึึงเพิ่่� ม
ปรัับปรุุงบริิการประชาชน
มากขึ้้�นในทุุกระดัับ
ด้้ ว ยนวัั ต กรรมที่่� ทัั น สมัั ย
 มีี ก ารนำำ�ผ ลการประเมิิ น ความพึึงพอใจมาใช้้ ใน
รวดเร็็ ว มากยิ่่� ง ขึ้้� น และมีี
การปรัั บ ปรุุ ง การดำำ� เนิิ น งานให้้ ผู้้�รัั บ บริิ ก าร
ประชาชนเข้้าถึึงเพิ่่�มมากขึ้้น�
หรืือผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ย มีี ค วามพึึงพอใจมากขึ้้� น
อาสาสมััคร นำำ�ประสบการณ์์มาช่่วย พชอ./พชข.
ทำำ�ให้้ช่่วยเพิ่่�มเครืือข่่าย เพิ่่�มคนสนัับสนุุนโครงการ
พชอ./พชข.

ระดัับ ทอง

โครงการฯ/ประเด็็น
ใช้้แนวทางการรวบรวม 
ข้้อมููลความต้้องการหรืือ 
ความคาดหวัังมาวิิเคราะห์์ 
เป็็นสารสนเทศ นำำ�เสนอ
ที่่�ประชุุม เพื่่�อนำำ�มาวางแผน
การปรัับปรุุงงาน
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หมวดที่่�

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม





ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ ทอง
 ผลความพึึงพอใจของกลุ่่�มผู้้�รัับบริิการ ผู้้�มีีส่่วนได้้
คณะกรรมการ พชอ. ใช้้
ส่่วนเสีีย
แนวทางการจััดเก็็บข้้อมููล  วิิ ธีี ก ารแนวทางทบทวนการจัั ด เก็็ บ ข้้ อ มูู ล ความ
ความพึึงพอใจของผู้้�รับั บริิการ
พึึงพอใจของผู้้�รัับบริิการ ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยกลุ่่�ม  กลุ่่�มเป้้ า หมายให้้ ค วามร่่ ว มมืือตอบแบบสำำ� รวจ
เป้้ า หมายให้้ ค วามร่่ ว มมืือ
หรืือให้้ข้อ้ มููลเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประเมิินผลความพึึงพอใจ
ตอบแบบสำำ�รวจ หรืือให้้ข้อ้ มููล
เพื่่� อ นำำ� ไปใช้้ ป ระเมิิ น ผล
ความพึึงพอใจในโครงการฯ

 มีีผลการดำำ�เนิินงาน ผลการรวบรวม วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ความต้้องการ ความคาดหวััง ความพึึงพอใจ และ
ความผููกพัันของผู้้�รับั บริิการ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย และ
ประชาชนที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายในประเด็็น พชอ.
 มีีการทบทวนรายงาน ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงาน และ
ข้้อเสนอแนะ
 มีีการนำำ�ข้้อเสนอแนะไปปรัับใช้้
 มีีการนำำ�เสนอผลวิิเคราะห์์ ผ่่านสารสนเทศ
โดยช่่องทาง ระบุุ ................

ระดัับ เงิิน
 แนวทาง วิิ ธีี ก ารการเตรีี ย มการจัั ด เก็็ บ ข้้ อ มูู ล  มีีการประเมิินผลความพึึงพอใจของผู้้�รัับบริิการ
คณะกรรมการ พชอ. มีี
ความพึึงพอใจของผู้้�รัับบริิการ ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
 มีี
แนวทางการเตรีี ย มการ
อย่่างเป็็นระบบ
 ไม่่มีี
จััดเก็็บข้้อมููลความพึึงพอใจ  วิิธีีการสื่่�อสาร ถ่่ายทอดแนวทางการเตรีียมการจััด
 อื่่�น ๆ ระบุุ ................
ของผู้้�รัับบริิการ ผู้้�มีีส่่วนได้้
เก็็บข้้อมููลความพึึงพอใจของผู้้�รัับบริิการ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้  มีีแนวทางวิิธีีการสื่่�อสาร ถ่่ายทอด การประเมิินผล
ส่่ ว นเสีี ย อย่่ า งเป็็ น ระบบ
ส่่วนเสีีย อย่่างเป็็นระบบ
ความพึึงพอใจและความผููกพัันของผู้้�รัับบริิการ
เช่่น มีีการจััดทำำ�คู่่�มืือแนวทาง
 รายงานการประชุุมที่่�แสดงการถ่่ายทอด
การจัั ด เก็็ บ ข้้ อ มูู ล ขนาด
สื่่�อสาร
ตััวอย่่าง อย่่างน้้อย 30 คน
 อื่่�น ๆ ระบุุ ................
ขึ้้�นไป  และมีีแบบสอบถาม
 มีีแนวทางวิิธีีการสื่่�อสาร ถ่่ายทอดการประเมิินผล
ที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ
ความพึึงพอใจ และความผูู ก พัั น ของผู้้�มีี ส่่ ว นได้้
ส่่วนเสีีย
 รายงานการประชุุม ที่่�แสดงการถ่่ายทอด
สื่่�อสาร
 อื่่�น ๆ ระบุุ ................

3.2 การประเมิินผลความพึึงพอใจ และความผููกพัันของกลุ่่�มผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
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ระดัับ เพชร
 การนำำ�ผ ลการประเมิิ น ความพึึงพอใจมาใช้้ ใ น  มีีการปรัับปรุุง และมีีผลความพึึงพอใจของ
มีีการนำำ�ผลการประเมิิน
การปรัั บปรุุ งการดำำ�เนิิ นงานให้้ ผู้้�รัับบริิ การหรืือ
ผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเพิ่่�มขึ้้�น
ความพึึงพอใจมาใช้้ใน
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียมีีความพึึงพอใจมากขึ้้�น
 มีีการปรัับปรุุง และมีีความผููกพัันของผู้้�รัับบริิการ
การปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน  การประเมิิ น ความผูู ก พัั น โดยผู้้�รัั บ บริิ ก ารและ
และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียเพิ่่�มขึ้้�น
ให้้ผู้้�รับั บริิการหรืือผู้้�มีีส่ว่ นได้้
ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียของโครงการฯ ให้้การสนัับสนุุน
ส่่วนเสีียมีีความพึึงพอใจ
โครงการฯ หรืือจััดบริิการต่่อ ภายหลัังการใช้้บริิการ
มากขึ้้�น
ที่่�จััดให้้ หรืือหลัังจากมีีส่่วนร่่วมในโครงการ เช่่น
มีีการประเมิินความผููกพััน
การบอกต่่อ หรืือยิินดีีเป็็นอาสาสมััครนำำ�ประสบการณ์์
โดยผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีี
มาช่่ ว ย พชอ./พชข. ทำำ� ให้้ ช่่ ว ยเพิ่่� ม เครืือข่่ า ย
ส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียของโครงการฯ
เพิ่่�มคนสนัับสนุุนโครงการ พชอ./พชข.
ให้้การสนัับสนุุนโครงการฯ
หรืือจััดบริิการต่่อ ภายหลััง
การใช้้บริิการที่่�จััดให้้ หรืือ
หลัังจากมีีส่ว่ นร่่วมในโครงการ
เช่่น การบอกต่่อ หรืือยิินดีีเป็็น
อาสาสมััครนำำ�ประสบการณ์์
มาช่่วย พชอ./พชข. ทำำ�ให้้
ช่่วยเพิ่่�มเครืือข่่าย เพิ่่�มคน
สนัับสนุุนโครงการ พชอ./พชข.
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4. การวััด การวิิเคราะห์์
และการจััดการความรู้้�
(Measurement,
analysis and
knowledge
management)

หมวดที่่�

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม







ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ เพชร
 นำำ�ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลมาใช้้ประโยชน์์เพื่่�อ
โครงการฯ /ประเด็็น นำำ�ผล
ออกแบบกิิจกรรมที่่�สามารถแก้้ไขปััญหา
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลมาใช้้
หรืือติิดตามความก้้าวหน้้าในการแก้้ไขปััญหา
ประโยชน์์เพื่่�อออกแบบ
กิิจกรรมที่่�สามารถแก้้ไข
ปััญหา หรืือติิดตาม
ความก้้าวหน้้าในการแก้้ไข
ปััญหา

ระดัับ ทอง
 มีีการทบทวน วิิเคราะห์์ข้้อมููล ที่่�รวบรวมไว้้เพื่่�อ
โครงการฯ/ประเด็็น
ค้้นหาสาเหตุุ
ใช้้แนวทางการรวบรวม
ข้้อมููลและมีีการทบทวน
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่ร� วบรวม
ไว้้เพื่่�อค้้นหาสาเหตุุ

 มีี การนำำ�ผลการปรัั บใช้้ และข้้ อเสนอแนะมาใช้้
ประโยชน์์ เ พื่่� อ ออกแบบกิิ จ กรรมในการแก้้ ไข
ปััญหาหรืือติิดตามความก้้าวหน้้าการแก้้ไขปััญหา
โรคไม่่ติดิ ต่่อหรืือโรคอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง โดยบููรณาการ
กระบวนการร่่วมกัับหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่าย

 มีีการรวบรวมข้้อมููล มีีการทบทวน การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลที่่�รวบรวมไว้้เพื่่�อค้้นหาสาเหตุุ สถานการณ์์
การตั้้�งค่่าเป้้าหมายแผนงานโรคไม่่ติิดต่่อหรืือ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
 มีีการนำำ�ข้้อเสนอแนะไปปรัับใช้้

ระดัับ เงิิน
 มีีแนวทางการรวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููล  มีีการรวบรวมข้้อมููลที่่�ครอบคลุุม กลุ่่�มเป้้าหมาย
โครงการฯ/ประเด็็น
ของพื้้�นที่่�เพื่่�อการดำำ�เนิินงาน
ประเด็็นโรคและประเด็็นปััจจััยก่่อโรค ทั้้�งในมิิติิ
มีีแนวทางการรวบรวมข้้อมููล  มีีวิธีิ กี ารสื่่อ� สารถ่่ายทอดแนวทางการรวบรวมข้้อมููล
สิ่่�งแวดล้้อม พฤติิกรรม และข้้อมููลของสถานการณ์์
และวิิเคราะห์์ข้้อมููลของ
พื้้�นที่่�ในงานโรคไม่่ติิดต่่อ ระบุุ…………………
และวิิเคราะห์์ข้้อมููลของพื้้�นที่่�เพื่่�อการดำำ�เนิินงาน
พื้้�นที่่�เพื่่�อการดำำ�เนิินงาน
 มีีวิิธีีการสื่่�อสาร ถ่่ายทอดแนวทางการรวบรวม
วิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อแก้้ปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ และ
ตอบสนองทัันเวลามีีประสิิทธิิภาพ

4.1 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อการแก้้ปััญหา และตอบสนองทัันเวลา อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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ระดัับ เงิิน

โครงการฯ/ประเด็็น
มีีแนวทางการจััดการความรู้้�
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับพื้้น� ที่่อ� ย่่างเป็็น
ระบบเพื่่� อใช้้ ในการเรีี ย นรู้้�  
และพััฒนา ซึ่่�งกระบวนการ
มีีกิิจกรรมหลััก ได้้แก่่
การรวบรวมความรู้้� 
การถ่่ายทอดความรู้้� และ
แบ่่งปัันความรู้้�ภายในพื้้�นที่่�

มีีแนวทางการจััดการความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
งานโรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่�อย่่างเป็็นระบบ
 แนวทางวิิธีกี ารบ่่งชี้้ค� วามรู้้�ที่่จำ� ำ�เป็็นในการขัับ
เคลื่่�อนให้้โครงการบรรลุุผลตามเป้้าหมาย
 แนวทางวิิธีีการสร้้างหรืือแสวงหาความรู้้�ที่่�ใช้้
ในการขัับเคลื่่�อนให้้โครงการบรรลุุผลตาม
เป้้าหมาย
 แนวทางวิิธีีการจััดการความรู้้�ที่่�เป็็นระบบ
ใช้้งานง่่าย และโครงการบรรลุุผลตามเป้้าหมาย
 แนวทางวิิธีีการกลั่่�นกรอง ใช้้งานง่่ายและ
โครงการบรรลุุผลตามเป้้าหมาย
 แนวทางที่่�ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเข้้าถึึงความรู้้� 
ใช้้งานง่่ายและโครงการบรรลุุผลตาม
เป้้าหมาย
 แนวทางจััดการให้้กลุ่่�มเป้้าหมายแบ่่งปััน
ความรู้้�เพื่่�อให้้โครงการบรรลุุผลตามเป้้าหมาย
 แนวทางที่่�ทำำ�ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเกิิดการเรีียนรู้้� 
และโครงการบรรลุุผลตามเป้้าหมาย
ตามแนวทาง KM
 มีีหลัักฐานแสดงถึึงแนวทางวิิธีีการสื่่�อสาร
การจััดการความรู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในพื้้น� ที่่อ� ย่่างเป็็นระบบ

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

มีีแนวทางการจััดการความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพื้้�นที่่� 
อย่่างเป็็นระบบเพื่่�อใช้้ในการเรีียนรู้้�  และพััฒนา
(ตามกิิ จ กรรมหลัั ก ได้้ แ ก่่ การรวบรวมความรู้้� 
การถ่่ายทอดความรู้้� และแบ่่งปัันความรู้้�ภายในพื้้น� ที่่)�
มีีการสื่่�อสาร ถ่่ายทอดแนวทางการจััดการความรู้้�
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ พื้้� น ที่่� อ ย่่ า งเป็็ น ระบบเพื่่� อ ใช้้ ใ น
การเรีียนรู้้� และพััฒนา

4.2 การจััดการความรู้้� และการสร้้างองค์์ความรู้้�ในการแก้้ ไขปััญหา

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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หมวดที่่�

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม



ระดัับ ทอง
 มีีการทบทวนแนวทางการจััดการความรู้้�  และมีี
โครงการฯ/ประเด็็น
การแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�กับั บุุคคลหรืือหน่่วยงาน
ใช้้แนวทางการจััดการ
ภายนอกพื้้�นที่่�
ความรู้้� โดยมีีการแลกเปลี่่�ยน  มีีแผนหรืือผลการค้้นหาวิิธีีการแก้้ไขปััญหา
องค์์ความรู้้�กัับบุุคคลหรืือ
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดบรรยากาศการเรีียนรู้้�ในองค์์กร
หน่่วยงานภายนอกพื้้�นที่่�
เพื่่อ� ค้้นหาวิิธีกี ารแก้้ไขปััญหาที่่�
สำำ�เร็็จแล้้วในพื้้น� ที่่�อื่่น� ๆ และ
มีีการส่่งเสริิมให้้เกิิดบรรยากาศ
การเรีียนรู้้�ในองค์์กร
 ระดัับ เพชร
 มีีการพััฒนางานหรืือนวััตกรรมใหม่่ที่่� พชอ./พชข.
โครงการฯ/ประเด็็น ใช้้
จััดทำำ�ขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดผลลััพธ์์ (Outcomes) ที่่�ดีีสู่่�
ประโยชน์์จากการจััดการ
การบริิการประชาชนที่่�ดียิ่่ี �งขึ้้�น
ความรู้้�ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดการพััฒนา
หรืือนวััตกรรมใหม่่ ที่่� พชอ./
พชข. จััดทำำ�ขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิด
ผลลััพธ์์ (Outcomes) ที่่�ดีีสู่่�
การบริิการประชาชนที่่ดี� ยิ่่ี ง� ขึ้้น�

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน

 มีีแนวทางการจััดการความรู้้� โดยมีีการแลกเปลี่่�ยน
องค์์ความรู้้�กัับบุุคคลหรืือหน่่วยงานภายนอกพื้้�นที่่�
เพื่่�อค้้นหาวิิธีีการแก้้ไขปััญหาที่่�สำำ�เร็็จแล้้วในพื้้�นที่่�
อื่่�น ๆ และมีีการส่่งเสริิมให้้เกิิดบรรยากาศการ
เรีียนรู้้�ในองค์์กร
 มีี ก ารทบทวนการจัั ด การความรู้้�  และสร้้ า ง
องค์์ความรู้้�ในการแก้้ปััญหา เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิด
บรรยากาศการเรีียนรู้้�ในพื้้�นที่่�
 มีีหลัักฐานแสดงถึึงข้้อเสนอแนะ เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ไปปรัับใช้้
 มีีการใช้้ประโยชน์์จากการจััดการความรู้้� หรืือมีี
นวััตกรรมใหม่่ ที่่� พชอ./พชข. จััดทำำ�ขึ้น้� เพื่่�อให้้เกิิด
ผลลััพธ์์ที่่�ดีีสู่่�การบริิการประชาชน

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ
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ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ ทอง
 มีีผลการดำำ�เนิินงานตามแผนพััฒนาบุุคลากร ทีีมงาน  มีีการใช้้แนวทาง และการสื่่�อสารถ่่ายทอด
โครงการฯ /ประเด็็น
เครืือข่่ายตามบริิบท พชอ./พชข. เพื่่�อสนัับสนุุน
แผนพััฒนาบุุคลากร ทีีมงานเครืือข่่ายตามบริิบท
ใช้้แนวทาง/แผนพััฒนา
การทำำ�งานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดของพื้้�นที่่�
พชอ./พชข. ในการทำำ�งานโรคไม่่ติิดต่่อ
บุุคลากร ทีีมงานเครืือข่่าย  มีีการทบทวนแผน และผลการพััฒนาบุุ คลากร  มีีการทบทวนแนวทาง/แผนพััฒนาบุุคลากร และ
ตามบริิบท พชอ./พชข.
ทีีมงานเครืือข่่ายตามบริิบท พชอ./พชข. เพื่่อ� สนัับสนุุน
การสื่่�อสารถ่่ายทอด แผนพััฒนาบุุคลากร ทีีมงาน
เพื่่�อสนัับสนุุนการป้้องกััน
การทำำ�งานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดของพื้้�นที่่�
เครืือข่่ายตามบริิบท พชอ./พชข. ในการทำำ�งาน
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
โรคไม่่ติิดต่่อ
ในยุุคความก้้าวหน้้าทาง
 มีีข้้อเสนอแนะการปรัับปรุุงแนวทาง/แผนพััฒนา
เทคโนโลยีี
บุุคลากรและทีีมงานเครืือข่่ายตามบริิบท พชอ./
พชข. ในการทำำ�งานโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ เงิิน
 มีีแนวทาง/วิิธีกี าร/แผนการพััฒนาบุุคลากร ทีีมงาน  มีีแนวทาง/แผนพััฒนาบุุคลากร ทีีมงานเครืือข่่าย
โครงการฯ/ประเด็็นมีี
เครืือข่่ายตามบริิบท พชอ./พชข. เพื่่�อมาดำำ�เนิินการ
ตามบริิบท พชอ./พชข. เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งาน
แนวทาง/แผนพััฒนาบุุคลากร
และสนัับสนุุนการทำำ�งานเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ
โรคไม่่ติดิ ต่่อ
ทีีมงานเครืือข่่ายตามบริิบท
พื้้�นที่่�
 มีี วิิ ธีี ก าร สื่่� อ สารถ่่ า ยทอดแนวทางแผนพัั ฒ นา
พชอ./พชข. เพื่่�อสนัับสนุุน  วิิธีกี ารสื่่อ� สาร ถ่่ายทอดแนวทาง/วิิธีกี าร/แผนพััฒนา
บุุคลากร พชอ./พชข. ทีีมงานเครืือข่่ายตามบริิบท
การทำำ� งานเพื่่� อ ประโยชน์์
บุุคลากร ทีีมงานเครืือข่่ายตามบริิบท พชอ./พชข.
เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานโรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่�
สููงสุุดของพื้้�นที่่�
เพื่่�อมาดำำ�เนิินการและสนัับสนุุนการทำำ�งานเพื่่�อ
ประโยชน์์สููงสุุดของพื้้�นที่่�

5.1 แผนพััฒนาบุุคลากรและทีีมงานเครืือข่่ายเพื่่�อสนัับสนุุนการป้้องกััน ควบคุุมโรค และภััยสุุขภาพ

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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หมวดที่่�



ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ เพชร
 ปรัับปรุุงแนวทางการพััฒนาบุุคลากร ทีีมงานเครืือข่่าย  มีีการปรัับปรุุงแนวทาง/แผนการพััฒนาบุุคลากร
โครงการฯ/ประเด็็น มีีการนำำ�
ให้้มีีสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินกิิจกรรมใน
และทีีมงานเครืือข่่ายให้้มีีสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
ผลการพััฒนาบุุคลากรและ
โครงการเพื่่�อป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพให้้
การป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
ทีีมงานเครืือข่่ายมาพััฒนา
ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในยุุคความก้้าวทางเทคโนโลยีี  
บุุคลากรและทีีมงานเครืือข่่าย
ให้้ มีี ส มรรถนะที่่� จำ�ำ เป็็นต่่อ
การดำำ�เนิินกิิจกรรมในโครงการ
เพื่่�อป้้องกัันควบคุุมโรคและ
ภัั ย สุุ ข ภาพให้้ ทัั น ต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงในยุุคความก้้าว
ทางเทคโนโลยีี

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม

ระดัับ เงิิน
 มีีแนวทางการสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�ดีี และ  มีีแนวทางการสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�ดีี และ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีแนวทาง
ความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายในการป้้องกัันควบคุุมโรค
เกิิดความร่่วมมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ
การสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งาน
และภััยสุุขภาพ
 มีี วิิ ธีี ก าร สื่่� อ สารถ่่ า ยทอดแนวทางวัั ฒ นธรรม
ที่่� ดีี แ ละความร่่ ว มมืือกัั บ  มีี วิิ ธีี ก ารสื่่� อ สาร ถ่่ า ยทอดการสร้้ า งวัั ฒ นธรรม
การทำำ�งานที่่�ดีี และเกิิดความร่่วมมืือในการป้้องกััน
เครืือข่่ า ยในการป้้ อ งกัั น
การทำำ�งานที่่�ดีี และความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายใน
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
การป้้องกััน ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ

5.2 สร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�ดีี และเกิิดความร่่วมมืือในการป้้องกััน ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ



รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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หมวดที่่�

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม



ระดัับ ทอง
 มีีผลการใช้้แนวทางการสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งาน
โครงการฯ/ประเด็็น มีีการใช้้
ที่่�ดีีและความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย ให้้บุุคลากรและ
แนวทางการสร้้างวััฒนธรรม
เครืือข่่ายนำำ�เสนอความคิิดและสนัับสนุุนความคิิด
การทำำ� งานที่่� ดีี แ ละความ
สร้้างสรรค์์
		
ร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย ให้้บุคุ ลากร  มีี ก ารทบทวนแนวทางการสร้้ า งวัั ฒ นธรรมการ
		
และเครืือข่่ า ยนำำ� เสนอ
ทำำ�งานที่่ดี� ี และความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย ให้้บุคุ ลากร
ความคิิ ด และสนัั บ สนุุ น
และเครืือข่่ า ยนำำ� เสนอความคิิ ด และสนัั บ สนุุ น
ความคิิดสร้้างสรรค์์
ความคิิดสร้้างสรรค์์
 มีีแผนปรัับปรุุงหรืือแผนพััฒนาแนวทางการสร้้าง
วัั ฒ นธรรมการทำำ� งานที่่� ดีี แ ละความร่่ ว มมืือกัั บ
เครืือข่่ า ย ให้้ บุุ ค ลากรและเครืือข่่ า ยนำำ� เสนอ
ความคิิดและสนัับสนุุนความคิิดสร้้างสรรค์์
 ระดัับ เพชร
 นำำ�แผนพััฒนาแนวทางการสร้้างวััฒนธรรมการ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีการนำำ�
ทำำ�งานที่่ดี� แี ละความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย ให้้บุคุ ลากร
ผลการสร้้างวััฒนธรรมการ
และเครืือข่่ า ยนำำ� เสนอความคิิ ด และสนัั บ สนุุ น
ทำำ�งานที่่�ดีีและความร่่วมมืือ
ความคิิดสร้้างสรรค์์
กัับเครืือข่่าย ทำำ�ให้้เกิิดผลงาน  เกิิดผลงานที่่�โดดเด่่นในการพััฒนาบุุคลากรด้้าน
ที่่� โ ดดเด่่ น ในการป้้ อ งกัั น
การป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน

 มีีผลปรัับปรุุงการสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�ดีี
และความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย ทำำ�ให้้เกิิดผลงาน
ที่่�โดดเด่่นในการป้้องกัันควบคุุมโรคโรคไม่่ติิดต่่อ

 มีีการใช้้แนวทางและการสื่่อ� สารสร้้างวััฒนธรรมการ
ทำำ�งานที่่ดี� แี ละความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย ให้้บุคุ ลากร
และเครืือข่่ า ยนำำ� เสนอความคิิ ด และสนัั บ สนุุ น
ความคิิดสร้้างสรรค์์
 มีีการทบทวนการสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�ดีี
และความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย
 มีีข้อ้ เสนอแนะแนวทางการปรัับปรุุง สร้้างวััฒนธรรม
การทำำ�งานที่่�ดีีและความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย ให้้
บุุคลากร นำำ�เสนอความคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำ�เภอ
และข้อเสนอสำ�หรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
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รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ



ระดัับ ทอง
 มีีผลการทบทวนแนวทางการวิิเคราะห์์ขั้้น� ตอนของ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีการใช้้
กระบวนการ โดยเชื่่อ� มโยงตั้้ง� แต่่ต้น้ จนจบกระบวนการ
แนวทางการวิิเคราะห์์ขั้้น� ตอน
รวมทั้้�งผลการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลเทคโนโลยีี
ของกระบวนการการติิดตาม
ดิิ จิิ ทัั ล ที่่� ทัั น สมัั ย ร่่ ว มกัั บ เครืือข่่ า ยภายนอกเพื่่� อ
กำำ�กัับกระบวนการทำำ�งาน
รายงานผลอย่่างรวดเร็็ว ฉัับไว  
และปรัับปรุุงกระบวนการ  มีีแผนปรัับปรุุงหรืือแผนพััฒนาแนวทางการวิิเคราะห์์
ใหม่่ ๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ขั้้น� ตอนของกระบวนการ โดยเชื่่อ� มโยงตั้้ง� แต่่ต้น้ จนจบ
ต่่อการลดโรคและภััยสุุขภาพ
กระบวนการ รวมทั้้�งผลการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล
ของพื้้� น ที่่� อ ย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ
เทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล ที่่� ทัั น สมัั ย ร่่ ว มกัั บ เครืือข่่ า ย
รวมทั้้� ง ใช้้ ป ระโยชน์์ จ าก
ภายนอกเพื่่�อรายงานผลอย่่างรวดเร็็ว ฉัับไวโดย
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�ทัันสมััย
สอดคล้้องกัับคู่่�มืือ แนวทาง มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และข้้อมููลร่่วมกัับเครืือข่่าย
หรืือใช้้นวััตกรรมที่่�สร้้างขึ้้�นใหม่่  
ภายนอกเพื่่� อ รายงานผล
อย่่างรวดเร็็ว ฉัับไว
กิิจกรรมโครงการฯ/ประเด็็น
สอดคล้้องกัับคู่่�มืือ แนวทาง
มาตรฐานที่่�เกี่่ย� วข้้อง หรืือใช้้
นวััตกรรมที่่�สร้้างขึ้้�นใหม่่

 มีีแนวทางและการสื่่�อสารวิิเคราะห์์ขั้้�นตอนของ
กระบวนการ เชื่่อ� มโยงตั้้ง� แต่่ต้น้ จนจบกระบวนการ
ตามภารกิิ จ เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพ ต่่ อ การลด
โรคไม่่ติิดต่่อของพื้้�นที่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ
 มีีผลการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
 มีีผลข้้อมููลร่่วมกัับเครืือข่่ายภายนอก รายงานผล
อย่่างทัันสถานการณ์์
 มีีการทบทวนแนวทางสื่่อ� สาร วิิเคราะห์์ขั้้น� ตอนของ
กระบวนการ เชื่่อ� มโยงตั้้ง� แต่่ต้น้ จนจบกระบวนการ
ตามภารกิิ จ เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพ ต่่ อ การลด
โรคไม่่ติิดต่่อของพื้้�นที่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ
 เสนอแผนปรัับปรุุงสื่่�อสาร วิิเคราะห์์ขั้้�นตอนของ
กระบวนการ เชื่่อ� มโยงตั้้ง� แต่่ต้น้ จนจบกระบวนการ
ตามภารกิิ จ เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพ ต่่ อ การลด
โรคไม่่ติิดต่่อของพื้้�นที่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ

6. การมุ่่�งเน้้นระบบปฏิิบััติิการ 6.1 กระบวนการทำำ�งานที่่�เชื่่�อมโยงตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์ที่่�ต้้องการ
(Operational focus)
 ระดัับ เงิิน
 มีีแนวทางการวิิเคราะห์์ขั้้�นตอนของกระบวนการ  มีีแนวทางการวิิเคราะห์์ขั้้�นตอนของกระบวนการ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีแนวทาง
ทำำ� งาน โดยวิิ เ คราะห์์ เชื่่� อ มโยงตั้้� ง แต่่ ต้้ น จนจบ
โดยวิิเคราะห์์เชื่่อ� มโยงตั้้ง� แต่่ต้น้ จนจบกระบวนการ
การวิิ เ คราะห์์ ขั้้� น ตอนของ
กระบวนการ
ตามภารกิิจโรคไม่่ติิดต่่อ
กระบวนการ โดยวิิเคราะห์์  มีีวิิธีีการสื่่�อสาร ถ่่ายทอดแนวทางการวิิเคราะห์์  มีีวิิธีีการสื่่�อสาร ถ่่ายทอดการวิิเคราะห์์ขั้้�นตอน
เชื่่� อ มโยงตั้้� ง แต่่ ต้้ น จนจบ
ขั้้�นตอนของกระบวนการทำำ�งาน โดยวิิเคราะห์์
ของกระบวนการ โดยวิิเคราะห์์เชื่่�อมโยงตั้้�งแต่่ต้้น
กระบวนการ
เชื่่�อมโยงตั้้�งแต่่ต้้นจนจบกระบวนการทำำ�งาน
จนจบกระบวนการตามภารกิิจโรคไม่่ติิดต่่อ

หมวดที่่�
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ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ เพชร
 เกิิ ด การใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล หรืือ  มีีการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิิทััล สอดคล้้อง
โครงการฯ/ประเด็็น มีีการ
มีีนวััตกรรมเกิิดขึ้้น�  หรืือมีีกระบวนการใหม่่ สามารถ
กัับคู่่�มืือ แนวทาง มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือมีี
ขัับเคลื่่�อนโดยสอดคล้้องกัับ
ลดขั้้� น ตอนการทำำ� งานหรืือเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพ
การใช้้นวััตกรรมที่่�สร้้างขึ้้�นใหม่่
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์การลดโรค
การทำำ�งานที่่ดี� ขึ้ี น�้ เกิิดผลลััพธ์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ค่่าแก่่ประชาชน  มีีการบููรณาการขัับเคลื่่�อนสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
และภััยสุุขภาพตามเป้้าหมาย
ผลลัั พ ธ์์ ก ารลดโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ ตามเป้้ า หมายใน
ในหมวด 7 และมีีกระบวนการ
หมวด 7 เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ใหม่่สามารถลดขั้้�นตอนการ
ทำำ�งานหรืือเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งานที่่ดี� ขึ้ี น�้ เกิิดผลลััพธ์์
ที่่มี� ีคุุณค่่าแก่่ประชาชน

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม

ระดัับ ทอง
 มีีผลการทบทวนแนวทางการสร้้างนวััตกรรมใน  มีีผลการใช้้แนวทางการสร้้างนวััตกรรมในการ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีการใช้้
การปรัับปรุุงงาน และขยายผลต่่อยอดให้้กัับ
ปรัับปรุุงงาน และขยายผลต่่อยอดให้้กัับเครืือข่่าย
แนวทางการสร้้างนวััตกรรม
เครืือข่่ายหรืือประชาชนกลุ่่�มอื่่�น  
หรืือประชาชนกลุ่่�มอื่่�น
ในการปรัับปรุุงงาน และ  มีีแผนปรัับปรุุงหรืือแผนพััฒนาแนวทางการสร้้าง  มีีการทบทวนการใช้้แนวทาง การสร้้างนวััตกรรม
ขยายผลต่่อยอดให้้กัับ
นวััตกรรมในการปรัับปรุุงงาน และขยายผลต่่อยอด
ในการปรัับปรุุงงาน และขยายผลต่่อยอดให้้กัับ
เครืือข่่ายหรืือประชาชน
ให้้กัับเครืือข่่ายหรืือประชาชนกลุ่่�มอื่่�น
เครืือข่่ายหรืือประชาชนกลุ่่�มอื่่�น
กลุ่่�มอื่่�น
 มีีแผนการปรัับปรุุงหรืือพััฒนาแนวทางและต่่อยอด
ขยายผลนวััตกรรมให้้กัับเครืือข่่ายหรืือประชาชน
กลุ่่�มอื่่�น

ระดัับ เงิิน
 แนวทางการสร้้างนวััตกรรมในการปรัับปรุุง
 มีีแนวการสร้้างนวััตกรรมในการปรัับปรุุงการ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีแนวทาง
การดำำ�เนิินงานป้้องกััน ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
ดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
การสร้้างนวััตกรรมในการ  มีีวิิธีีการสื่่�อสาร ถ่่ายทอดแนวทางการสร้้าง
 มีีวิิธีีการสื่่�อสารถ่่ายทอด แนวทางการสร้้าง
ปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานป้้องกััน
นวััตกรรมในการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานป้้องกััน
นวััตกรรมในการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานป้้องกััน
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ

6.2 การสร้้างนวััตกรรมในการปรัับปรุุงผลผลิิตกระบวนการ และการบริิการ
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7	ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินการ
(Results)

หมวดที่่�

ระดัับ เพชร
 นำำ�นวััตกรรมไปใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
โครงการฯ/ประเด็็น มีีการใช้้
ในพื้้�นที่่� การลดโรคและภััยสุุขภาพได้้  
ประโยชน์์จากการสร้้าง
นวััตกรรม สามารถแก้้ไข
ปััญหาในพื้้�นที่่�และลดโรค
และภััยสุุขภาพได้้

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม

 มีีการนำำ�นวััตกรรมไปใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ในพื้้�นที่่�

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ





ระดัับ ทอง

ผู้้�นำำ�/บุุคลากร/หน่่วยงานได้้
รัับรางวััลเกี่่ย� วกัับการป้้องกััน
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
โดยเป็็นการยกย่่องจากเขต

 ผู้้�นำำ�/บุุคลากร/หน่่วยงานได้้รัับรางวััลเกี่่�ยวกัับ
การป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยเป็็นการยกย่่อง
จากอำำ�เภอ/จัังหวััด ถ้้าไม่่มีีอำำ�เภอก็็ใช้้จัังหวััด
ไม่่ระบุุว่่าเป็็นหน่่วยงานใด

โครงการที่่ไ� ด้้รับั รางวััลจากการส่่งประกวดระดัับเขต  ผู้้�นำำ�/บุุคลากร/หน่่วยงานได้้รัับรางวััลเกี่่�ยวกัับ
โดยได้้ รัั บ รางวัั ล อย่่ า งน้้ อ ยใน 3 ช่่ ว งเวลาของ
การป้้องกััน ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ โดยเป็็น
การวััดผล เป็็นรางวััลระดัับจัังหวััดมาที่่�เขต  และ
การยกย่่องจากเขต
รางวััลระดัับเขต 

ระดัับ เงิิน
 โครงการที่่�ได้้รัับรางวััลจากการส่่งประกวด
ผู้้�นำำ�/บุุคลากร/หน่่วยงานได้้
ระดัับจัังหวััด  
รัับรางวััลเกี่่ย� วกัับการป้้องกััน
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
โดยเป็็นการยกย่่องจากจัังหวััด

7.1	ความสำำ�เร็็จของการเป็็นต้้นแบบ หรืือแบบอย่่างที่่�ดีี เชื่่�อมโยงกัับหมวด 1 ภาวะผู้้�นำำ� (ต้้นแบบผู้้�บริิหารหรืือหน่่วยงาน)
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ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ เพชร
 โดยเปรีียบเทีียบได้้ไม่่น้้อยกว่่าผลงานของอำำ�เภอ  ผู้้�นำำ�/บุุคลากร/หน่่วยงานได้้รัับรางวััลเกี่่�ยวกัับ
ผู้้�นำำ�/บุุคลากร/หน่่วยงานได้้
ในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ  
การป้้องกััน ควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยเป็็นการยกย่่อง
รัับรางวััลเกี่่ย� วกัับการป้้องกััน
จากกรม/กระทรวง/ประเทศ
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
โดยเป็็นการยกย่่องจากกรม/
กระทรวง/ประเทศ

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม





 มีีความสำำ�เร็็จของงานที่่�เชื่่�อมโยงกัับการลด
โรคไม่่ติิดต่่อ ซึ่่�งบรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตามที่่�
พชอ./พชข. กำำ�หนด และค่่าผลงานตามตััวชี้้�วััด
แสดงแนวโน้้ม
 มีีความสำำ�เร็็จของงานที่่�เชื่่�อมโยงกัับการลด
โรคไม่่ติิดต่่อ ซึ่่�งบรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตามที่่�
พชอ./พชข. กำำ�หนด และค่่าผลงานตามตััวชี้้�วััด
แสดงการเปรีียบเทีียบข้้อมููล

การตั้้�งเป้้าหมายของการลดโรคและภััยสุุขภาพ  มีีความสำำ�เร็็จของผลผลิิต  (Outputs) เทีียบกัับ
ตามที่่�พชอ. /พชข. กำำ�หนด และสอดคล้้องกัับ
ค่่ า เป้้ า หมายโครงการที่่� บ รรลุุ เ ป้้ า หมายตามที่่�
เป้้าหมายที่่�กรมควบคุุมโรคกำำ�หนด
พชอ./พชข. กำำ�หนด
ผลงานบรรลุุเป้้าหมายตามที่่� พชอ./พชข. กำำ�หนด

ระดัับ ทอง
 ผลงานตามตััวชี้้�วััดมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น อย่่างน้้อย
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
ใน 3 ช่่วงเวลาของการวััดผล
ผลงานที่่� เชื่่� อ มโยงกัั บ การ
ลดโรคและภััยสุุขภาพ ซึ่่�ง
บรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้�วััด
ตามที่่� พชอ./พชข. กำำ�หนด  
และค่่าผลงานตามตััวชี้้�วััด
มีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น อย่่างน้้อย
ใน 3 ช่่วงเวลาของการวััดผล

ระดัับ เงิิน

โครงการฯ /ประเด็็น มีีระดัับ
ผลงานที่่�เชื่่อ� มโยงกัับการลด
โรคและภััยสุุขภาพ ซึ่่ง� บรรลุุ 
เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตามที่่�
พชอ./พชข. กำำ�หนด

7.2	ความสำำ�เร็็จของการสร้้างผลผลิิต (Outputs) ของโครงการเชื่่�อมโยงกัับการลดโรค ลดภััยสุุขภาพ เชื่่�อมโยงกัับ หมวด 2 การวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์
(เพื่่�อสะท้้อนคุุณภาพของโครงการ)
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หมวดที่่�

ระดัับ เพชร

โครงการที่่�สมััครรัับรางวััลฯ
มีีระดัับผลงานที่่�เชื่่อ� มโยงกัับ
การลดโรคและภััยสุุขภาพ
ซึ่่ง� บรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้วั� ดั
ตามที่่� พชอ./พชข. กำำ�หนด  
และผลงานตามตัั ว ชี้้� วัั ด
สูู ง กว่่ า ค่่ า Benchmark
(เปรีียบเทีียบกัับผลงานของ
อำำ�เภอในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�น
ที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ)

ผลงานตามตััวชี้้�วััดสููงกว่่าค่่า Benchmark

(เปรีียบเทีียบกัับผลงานของอำำ�เภอในจัังหวััด
หรืือเขตอื่่�นที่่�มีผี ลงานไม่่น้อ้ ยกว่่าหรืือเท่่ากัับผลงาน
ของอำำ�เภอในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีผี ลงานเป็็นเลิิศ)


เกณฑ์์ประเมิินเดิิม

มีีความสำำ�เร็็จของงานที่่�เชื่่�อมโยงกัับการลด
โรคไม่่ติิดต่่อ ซึ่่�งบรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตาม
ที่่� พชอ./พชข. กำำ�หนด และค่่าผลงานตามตััวชี้้�วััด
แสดงแนวโน้้มสููงขึ้้�น
มีีโครงการที่่�สมัคั รรัับรางวััลฯ แสดงระดัับผลงาน
ที่่เ� ชื่่อ� มโยงกัับการลดโรคไม่่ติดิ ต่่อ ซึ่่ง� บรรลุุเป้้าหมาย
และตััวชี้้วั� ดั ตามที่่� พชอ./พชข. กำำ�หนด  และผลงาน
ตามตััวชี้้�วััดสููงกว่่าค่่า Benchmark (เปรีียบเทีียบ
กัั บ ผลงานของอำำ� เภอในจัั ง หวัั ด หรืือเขตอื่่� น ที่่� มีี
ผลงานเป็็นเลิิศ)

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ



ระดัับ เงิิน
 ระดัับผลงานความพึึงพอใจของผู้้�รัับการบริิการ  มีีโครงการฯ สามารถบรรลุุค่่าเป้้าหมายในด้้าน
โครงการฯ/ประเด็็น สามารถ
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ซึ่่�งบรรลุุเป้้าหมายและ
 ระดัับผลงานความพึึงพอใจของผู้้�รับั การบริิการ
บรรลุุค่่าเป้้าหมายในด้้าน
ตััวชี้้�วััดตามที่่� พชอ./พชข. กำำ�หนด
และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ ส่ว่ นเสีีย เทีียบกัับค่่าเป้้าหมาย
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
และตััวชี้้วั� ดั ตามที่่โ� ครงการ พชอ./พชข. กำำ�หนด
ผลงานความพึึงพอใจของ
 ระดัับผลงานความผููกพัันและความร่่วมมืือ
ผู้้�รับั การบริิการและผู้้�มีส่ี ว่ นได้้
เทีียบกัับค่่าเป้้าหมายและตััวชี้้วั� ดั ตามที่่โ� ครงการ
ส่่วนเสีีย ซึ่่�งบรรลุุเป้้าหมาย
พชอ./พชข. กำำ�หนด
และตััวชี้้วั� ดั ตามที่่� พชอ./พชข.
กำำ�หนด
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
ผลงานความผููกพัันและ
		
ความร่่วมมืือ ซึ่ง�่ บรรลุุเป้้าหมาย
และตััวชี้้วั� ดั ตามที่่� พชอ./พชข.
กำำ�หนด

7.3 การให้้ความสำำ�คััญกัับ ผู้้�รัับการบริิการ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ที่่�มีีทััศนคติิ และความรู้้�สึึกต่่อโครงการ เชื่่�อมโยงกัับ หมวด 3 การมุ่่�งเน้้นประชาชน
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หมวดที่่�



เกณฑ์์ประเมิินเดิิม

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ระดัับ ทอง
 ผลงานตามตััวชี้้�วััดมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น อย่่างน้้อยใน  มีีโครงการฯ สามารถบรรลุุค่่าเป้้าหมายในด้้าน
โครงการฯ/ประเด็็น สามารถ
3 ช่่วงเวลาของการวััดผล ดัังนี้้� ความพึึงพอใจ
 ระดัับผลงานความพึึงพอใจของผู้้�รับั การบริิการ
บรรลุุค่่าเป้้าหมายในด้้าน
ของผู้้�รัับการบริิการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย เทีียบกัับค่่าเป้้าหมาย
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
และตััวชี้้วั� ดั ตามที่่โ� ครงการ พชอ./พชข. กำำ�หนด  
ผลงานความพึึงพอใจของ
และค่่าผลงานตามตััวชี้้�วััดมีีแนวโน้้ม
ผู้้�รับั การบริิการและผู้้�มีส่ี ว่ นได้้
 ระดัับผลงานความผููกพัันและความร่่วมมืือ
ส่่วนเสีีย ซึ่่�งบรรลุุเป้้าหมาย
เทีียบกัับค่่าเป้้าหมายและตััวชี้้วั� ดั ตามที่่�โครงการ
และตััวชี้้วั� ดั ตามที่่� พชอ./พชข.
พชอ./พชข. หรืือมีีประสิิทธิิภาพของการจััดการ
กำำ�หนดและค่่าผลงานตาม
ข้้อร้้องเรีียน และมีีแนวทางในการปรัับเปลี่่�ยน
ตััวชี้้� วััดมีีแนวโน้้มดีีขึ้้� น
บริิการที่่�เกิิดประโยชน์์ต่่อผู้้�รัับบริิการ
อย่่างน้้อยใน 3 ช่่วงเวลาของ
การวััดผล
โครงการฯ/ประเด็็ น  มีี
ระดัั บ ผลงานความผูู ก พัั น
และความร่่ ว มมืือ โดยมีี
แนวโน้้ ม ที่่� ดีี ขึ้้� น อย่่ า งน้้ อ ย
ใน 3 ช่่วงเวลาของการวััดผล
หรืือมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพของ
การจััดการข้้อร้้องเรีียน และ
มีีแนวทางในการปรัับเปลี่่�ยน
บริิการที่่�เกิิดประโยชน์์ต่่อ
ผู้้�รัับบริิการ

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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หมวดที่่�



ระดัับ เพชร

โครงการฯ/ประเด็็น สามารถ
บรรลุุค่่าเป้้าหมายในด้้าน
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
ผลงานความพึึงพอใจของ
ผู้้�รัับการบริิการและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
ความพึึงพอใจและความ
ผููกพััน/ความร่่วมมืือ โดย
ผลงานสููงกว่่าค่่า Benchmark
(เปรีี ย บเทีี ย บกัั บ ผลงาน
ของอำำ� เภอในจัั ง หวัั ด หรืือ
เขตอื่่�นที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ)

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน

ข้้อเสนอปรัับเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรัับสาขาโรคไม่่ติิดต่่อ

ผลงานตามตััวชี้้�วััดระดัับความพึึงพอใจและ
 มีีโครงการฯ  สามารถบรรลุุค่า่ เป้้าหมายที่่�โครงการ
ความผููกพััน/ความร่่วมมืือ สููงกว่่าค่่า Benchmark
ตั้้�งไว้้ในด้้าน
(เปรีียบเทีียบกัับผลงานของอำำ�เภอในจัังหวััดหรืือ
 ระดัับผลงานความพึึงพอใจของผู้้�รับั การบริิการ
เขตอื่่�นที่่�มีีผลงานไม่่น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับผลงาน
และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย เทีียบกัับค่่าเป้้าหมาย
ของอำำ�เภอในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีผี ลงานเป็็นเลิิศ)
และตััวชี้้วั� ดั ตามที่่โ� ครงการ พชอ./พชข. กำำ�หนด  
และค่่าผลงานตามตััวชี้้�วััดมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น
 ระดัับระดัับความพึึงพอใจและความผููกพััน/
ความร่่วมมืือ โดยผลงานสููงกว่่าค่่า Benchmark
(เปรีียบเทีียบกัับผลงานของอำำ�เภอในจัังหวััด
หรืือเขตอื่่�นที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ)

เกณฑ์์ประเมิินเดิิม
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ระดัับ ทอง
 ผลงานตามตััวชี้้�วััดมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น อย่่างน้้อยใน  มีีผลงานการถอดบทเรีียนในการดำำ�เนิินโครงการ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
3 ช่่วงเวลาของการวััดผล
อย่่างน้้อย 1 เรื่่อ� ง ซึ่่ง� ในโครงการต้้องมีีระดัับผลงาน
ผลงานการถอดบทเรีียนใน
ที่่�เชื่่อ� มโยงกัับการลดโรคไม่่ติิดต่่อ
การดำำ�เนิินโครงการ
 มีีการสรุุปผลงานหรืือถอดบทเรีียนเปรีียบกัับ
อย่่างน้้อย 1 เรื่่�อง ซึ่่�งใน
อำำ�เภออื่่�น หรืือที่่�อื่่�น ๆ
โครงการต้้องมีีระดัับผลงาน
ที่่�เชื่่�อมโยงกัับการลดโรค
และภััยสุุขภาพ โดยบรรลุุ
เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตามที่่�
พชอ/พชข. ได้้กำำ�หนดไว้้
โดยมีีแนวโน้้มดีีขึ้น�้ อย่่างน้้อย
ใน 3 ช่่วงเวลาของการวััดผล

7.4	ผลผลิิต ผลลััพธ์์ และความยั่่�งยืืน บทเรีียนที่่�ได้้รัับจากการดำำ�เนิินโครงการฯ
 ระดัับ เงิิน
 มีีการสรุุปโครงการหรืือถอดบทเรีียนในการดำำ�เนิิน  มีีระดัับผลงาน ผลลััพธ์์ของโครงการที่่�เชื่่�อมโยง
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
โครงการ
กัับการลดโรคไม่่ติิดต่่อ
ผลงานการถอดบทเรีียน  ผลงานบรรลุุเป้้าหมายข้้างต้้นตามที่่� กำ�ห
ำ นด
 มีีการถอดบทเรีียนในการดำำ�เนิินงานโครงการ
ในการดำำ�เนิินโครงการ
อย่่างน้้อย 1 เรื่่�อง ซึ่่�งในโครงการต้้องมีีระดัับ
 มีี Best practice (คืือ สิ่่�งที่่�เด่่นหรืือดีี) ที่่�เครืือข่่าย
อย่่างน้้อย 1 เรื่่�อง ซึ่่�งใน
ผลงานที่่�เชื่่อ� มโยงกัับการลดโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยบรรลุุ
สามารถนำำ�ไปขยายผลหรืือต่่อยอดได้้
โครงการต้้องมีีระดัับผลงาน
เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตามที่่� พชอ./พชข.
ที่่�เชื่่�อมโยงกัับการลดโรค
ได้้กำำ�หนดไว้้
และภััยสุุขภาพ โดยบรรลุุ
 มีีแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีี  (Good Practice) โดยบรรลุุ
เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตามที่่�
เป้้าหมายและตััวชี้้วั� ดั ตามที่่� พชอ./พชข. ได้้กำำ�หนด
พชอ./พชข. ได้้กำำ�หนดไว้้
ไว้้ที่่�สามารถนำำ�ไปขยายผลต่่อยอดได้้
(Level)

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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ระดัับ เงิิน
 มีีผลงานที่่�บรรลุุเป้้าหมาย การพััฒนาบุุคลากรและ  มีีระดัับผลงานการพััฒนาบุุคลากรและทีีมงาน
โครงการฯ /ประเด็็น มีีระดัับ
ทีีมงานเครืือข่่าย ที่่�เชื่่�อมโยงกัับการลดโรคและ
เครืือข่่าย ที่่�เชื่่�อมโยงกัับการลดโรคไม่่ติิดต่่อ
ผลงานการพััฒนาบุุคลากร
ภััยสุุขภาพ
โดยบรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตามที่่� พชอ./พชข.
และทีีมงานเครืือข่่ายที่่เ� ชื่่อ� มโยง
ได้้กำำ�หนดไว้้
กัับการลดโรคและภััยสุุขภาพ
โดยบรรลุุเป้้าหมายและ
ตััวชี้้�วััดตามที่่� พชอ./พชข.
ได้้กำ�ห
ำ นดไว้้ (Level)

ระดัับ เพชร
 การสรุุปโครงการหรืือถอดบทเรีียน (นิิยามถอด  มีีระดัับการถอดบทเรีียนในการดำำ�เนิินโครงการ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
บทเรีียน เช่่น ทบทวน ปรัับกระบวนการ) สููงกว่่า
อย่่างน้้อย 1 เรื่่อ� ง ซึ่ง่� ในโครงการต้้องมีีระดัับผลงาน
ผลงานการถอดบทเรีียนใน
ค่่า Benchmark (เปรีียบเทีียบกัับผลงานของอำำ�เภอ
ที่่เ� ชื่่อ� มโยงกัับการลดโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยบรรลุุเป้้าหมาย
การดำำ�เนิินโครงการอย่่างน้้อย
ในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีีผลงานไม่่น้้อยกว่่าหรืือ
และตััวชี้้�วััดตามที่่� พชอ./พชข. ได้้กำำ�หนดไว้้ และ
1 เรื่่�อง ซึ่่�งในโครงการต้้อง
เท่่ากัับผลงานของอำำ�เภอในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีี
ผลงานตามตััวชี้้วั� ดั สููงกว่่าค่่า Benchmark เปรีียบเทีียบ
มีีระดัับผลงานที่่�เชื่่อ� มโยงกัับ
ผลงานเป็็นเลิิศ)
กัั บ ผลงานของอำำ� เภอในจัั ง หวัั ด หรืือเขตอื่่� น ที่่� มีี
การลดโรคและภััยสุุขภาพ  หลัักฐานที่่�แสดงการเรีียนรู้้�และพััฒนาต่่อเนื่่�อง
ผลงานเป็็นเลิิศ
โดยบรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้วั� ดั
อย่่างยั่่�งยืืน
ตามที่่� พชอ./พชข. ได้้
กำำ�หนดไว้้ และผลงานตาม
ตััวชี้้วั� ดั สููงกว่่าค่่า Benchmark
เปรีียบเทีียบกัับผลงานของ
อำำ�เภอในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�น
ที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ
7.5	ความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาบุุคลากรของโครงการ เชื่่�อมโยงกัับ หมวด 5 การมุ่่�งเน้้นบุุคลากร

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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ระดัับ เพชร
 ผลงาน/กิิจกรรม การพััฒนาบุุคลากรและทีีมงาน  มีีผลงานการพััฒนาบุุคลากรและทีีมงานเครืือข่่าย
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
เครืือข่่าย ที่่�เชื่่�อมโยงกัับการลดโรคและภััยสุุขภาพ
การถอดบทเรีียนในการดำำ�เนิินโครงการอย่่างน้้อย
ผลงานการพััฒนาบุุคลากร
สููงกว่่าค่่า Benchmark (เปรีียบเทีียบกัับผลงาน
1 เรื่่อ� ง ซึ่ง่� ในโครงการต้้องมีีระดัับผลงานที่่�เชื่่อ� มโยง
และทีีมงานเครืือข่่าย
ของอำำ� เภอในจัั ง หวัั ด หรืือเขตอื่่� น ที่่� มีี ผ ลงาน
กัับการลดโรคไม่่ติิดต่่อ และผลงานแนวโน้้มดีีขึ้้�น
การถอดบทเรีียนใน
ไม่่น้อ้ ยกว่่าหรืือเท่่ากัับผลงานของอำำ�เภอในจัังหวััด  มีีผลงานตามตััวชี้้�วัดั สููงกว่่าค่่า Benchmark โดยมีี
การดำำ�เนิินโครงการ
หรืือเขตอื่่�นที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ)
เปรีียบเทีียบกัับผลงานของอำำ�เภอในจัังหวััดหรืือ
อย่่างน้้อย 1 เรื่่�อง ซึ่่�งใน  หลัักฐานที่่�แสดงการเรีียนรู้้�และพััฒนาบุุคลากร
เขตอื่่�น ๆ ที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ
โครงการต้้องมีีระดัับผลงาน
หรืือเครืือข่่ายอย่่างต่่อเนื่่�อง และยั่่�งยืืน
ที่่�เชื่่�อมโยงกัับการลดโรค
และภััยสุุขภาพ และผลงาน
ตามตััวชี้้�วััดสููงกว่่าค่่า
Benchmark เปรีียบเทีียบ
กัับผลงานของอำำ�เภอใน
จัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีี
ผลงานเป็็นเลิิศ

ระดัับ ทอง
 ผลงานตามตััวชี้้�วััดมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น อย่่างน้้อยใน  มีีระดัับผลงานการพััฒนาบุุคลากรและทีีมงาน
โครงการฯ /ประเด็็น มีีระดัับ
3 ช่่วงเวลาของการวััดผล
เครืือข่่าย
ผลงานการพััฒนาบุุคลากร  มีีระดัับผลงานการพััฒนาบุุคลากรและทีีมงาน
 มีีการถอดบทเรีียนของการพััฒนาบุุคลากรและ
และทีีมงานเครืือข่่าย
เครืือข่่าย การถอดบทเรีียนในการดำำ�เนิินโครงการ
เครืือข่่ายในการดำำ�เนิินโครงการอย่่างน้้อย 1 เรื่่�อง
การถอดบทเรีียนใน
อย่่างน้้อย 1 เรื่่�อง
ในโครงการต้้องมีีระดัับผลงานที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
การดำำ�เนิินโครงการอย่่างน้้อย
การลดโรคไม่่ติิดต่่อ
1 เรื่่�อง ซึ่่�งในโครงการต้้องมีี
 มีีข้้อมููลการพััฒนาบุุคลากรเปรีียบเทีียบกัับอำำ�เภอ
ระดัับผลงานที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
หรืือที่่�อื่่�น ๆ (Benchmark)
การลดโรคและภััยสุุขภาพ
โดยมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น
อย่่างน้้อยใน 3 ช่่วงเวลา
ของการวััดผล
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ระดัับ เงิิน
 โครงการมีีเป้้าหมายและตััวชี้้�วััด พร้้อมทั้้�งมีี
 มีีระดัับผลงานที่่�สามารถลดขั้้น� ตอนการทำำ�งาน หรืือ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
การทบทวนกิิจกรรมเพื่่�อลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน
ลดรอบเวลาของการทำำ�งานของหน่่วยงานที่่�เป็็น
ผลงานที่่�สามารถแสดงถึึง
หรืือลดรอบเวลาของการทำำ�งาน
เครืือข่่ายเชื่่อ� มโยงกัับการลดโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยบรรลุุ
การลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน  ผลงาน/กิิจกรรม ที่่�บรรลุุเป้้าหมายข้้างต้้นตาม
เป้้าหมายและตััวชี้้วั� ดั ตามที่่� พชอ./พชข. ได้้กำ�ห
ำ นดไว้้
หรืือลดรอบเวลาของ
ที่่�กำำ�หนดที่่�สอดคล้้องกัับการลดขั้้น� ตอนการทำำ�งาน
การทำำ�งานของหน่่วยงาน
หรืือลดรอบเวลาของการทำำ�งาน
ที่่�เป็็นเครืือข่่าย ที่่�เชื่่�อมโยง
กัับการลดโรคและภััยสุุขภาพ
โดยบรรลุุเป้้าหมายและ
ตััวชี้้�วััดตามที่่� พชอ./พชข.
ได้้กำำ�หนดไว้้ (Level)
 ระดัับ ทอง
 ผลงานตามตััวชี้้�วััดมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น อย่่างน้้อยใน  มีีระดัับผลงานที่่�สามารถลดขั้้น� ตอนการทำำ�งาน หรืือ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
3 ช่่วงเวลาของการวััดผล
ลดรอบเวลาของการทำำ�งานของหน่่วยงานที่่�เป็็น
ผลงานที่่�สามารถแสดงถึึง
เครืือข่่าย
การลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน
 มีีหลัักฐานแสดงถึึงผลงานที่่�ลดลงและเพิ่่�มขึ้้�น
หรืือลดรอบเวลาของการ
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับอำำ�เภอหรืือที่่�อื่่�น ๆ
ทำำ�งานของหน่่วยงานที่่�เป็็น
เครืือข่่าย ดีีขึ้น้� อย่่างต่่อเนื่่�อง
อย่่างน้้อยใน 3 ช่่วงเวลาของ
การวััดผล

7.6	ความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานที่่�สามารถลดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน สร้้างนวััตกรรม เชื่่�อมโยงกัับหมวด 6 การมุ่่�งเน้้นระบบปฏิิบััติิการ
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ระดัับ เงิิน
 โครงการมีีเป้้าหมายระดัับผลลััพธ์์ (Outcomes) ที่่�  มีีระดัับผลลััพธ์์จากการดำำ�เนิินงาน โครงการตาม
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
สะท้้อนการลดโรคและภััยสุุขภาพ
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
ผลการดำำ�เนิินงาน แก้้ไข  ระดัับผลลััพธ์์ (Outcomes) ที่่�บรรลุุเป้้าหมาย
ผลกระทบด้้านโรคและ
ข้้างต้้นตามกำำ�หนด
ภััยสุุขภาพ

ระดัับ เพชร
 ผลงาน/กิิจกรรม การลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน
 มีีระดัับผลงานที่่�สามารถลดขั้้น� ตอนการทำำ�งาน หรืือ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
หรืือลดรอบเวลาของการทำำ�งานที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
ลดรอบเวลาของการทำำ�งานของหน่่วยงานที่่�เป็็น
ผลงานที่่� ส ามารถแสดงถึึง
การลดโรคและภััยสุุขภาพ สููงกว่่าค่่า Benchmark
เครืือข่่าย ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
การลดขั้้น� ตอนการทำำ�งาน หรืือ
(เปรีียบเทีียบกัับผลงานของอำำ�เภอในจัังหวััดหรืือ  มีีหลัักฐานแสดงถึึงผลการเทีียบเคีียงที่่�สููงกว่่ากัับ
ลดรอบเวลาของการทำำ�งาน
เขตอื่่�นที่่�มีผี ลงานไม่่น้อ้ ยกว่่าหรืือเท่่ากัับผลงานของ
หน่่วยงานอื่่�นที่่� Benchmark (เปรีียบเทีียบกัับ
ของหน่่วยงานที่่เ� ป็็นเครืือข่่าย
อำำ�เภอในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ)
ผลงานของอำำ�เภอในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีีผลงาน
		
สููงกว่่าหรืือค่่าเทีียบ Benchmark  มีีโมเดลแสดงการลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน หรืือ
เป็็นเลิิศ)
(เปรีียบเทีียบกัับผลงานของ
ลดรอบเวลาของการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
อำำ�เภอในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�น
และยั่่�งยืืน
ที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ)
7.7	ความสำำ�เร็็จของโครงการฯ ที่่�บรรลุุผลลััพธ์์ (Outcomes) ที่่�ต้้องการ ซึ่่�งสะท้้อนถึึงสิ่่�งที่่�ชุุมชนได้้รัับจากการแก้้ปััญหาต่่อโรคและภััยสุุขภาพ
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ระดัับ ทอง
 ผลงานตามตััวชี้้�วััดมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น อย่่างน้้อยใน 3  มีีผลลััพธ์์ โดยบรรลุุเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตาม
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
ช่่วงเวลาของการวััดผล ซึ่่�งสอดคล้้องกัับช่่วงเวลา
ที่่� พชอ./พชข. กำำ�หนด และแสดงค่่าผลงานตาม
ผลงานที่่� บ รรลุุ ผ ลกระทบ
ที่่�ใช้้ประเมิินโรคและภััยสุุขภาพ
ตััวชี้้�วััด
ด้้านโรคและภััยสุุขภาพ และ
 มีีผลลััพธ์์เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับอำำ�เภออื่่�น ๆ ที่่�มีี
เศรษฐกิิจ หรืือสัังคม หรืือ
ผลงานเป็็นเลิิศ
สิ่่ง� แวดล้้อมเชื่่อ� มโยงกัับการลด
โรคและภััยสุุขภาพ โดยบรรลุุ
เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดตามที่่�
พชอ./พชข. กำำ�หนด และ
ค่่าผลงานตามตััวชี้้�วััดมีี
แนวโน้้มดีีขึ้น้� อย่่างน้้อยใน 3
ช่่วงเวลาของการวััดผล ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับช่่วงเวลาที่่�ใช้้
ประเมิินโรคและภััยสุุขภาพ
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ระดัับ เพชร
 ระดัับผลลััพธ์์ (Outcomes) ที่่�สะท้้อนการลดโรค  มีีผลลััพธ์์ที่่�บรรลุุผลกระทบด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ และ
โครงการฯ/ประเด็็น มีีระดัับ
และภัั ย สุุ ข ภาพ ที่่� เชื่่� อ มโยงกัั บ การลดโรคและ
เศรษฐกิิจ หรืือสัังคม หรืือสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�ง
ผลงานที่่� บ รรลุุ ผ ลกระทบ
ภััยสุุขภาพ สููงกว่่าค่่า Benchmark (เปรีียบเทีียบ
คุุ ณ ภาพชีี วิิตของประชาชนเชื่่� อมโยงกัั บ การลด
ด้้านโรคและภััยสุุขภาพ และ
กัับผลงานของอำำ�เภอในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีี
โรคไม่่ติิดต่่อ
เศรษฐกิิจ หรืือสัังคม หรืือ
ผลงานไม่่น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับผลงานของอำำ�เภอ  มีีการเทีียบเคีียงที่่�สููงกว่่ากัับหน่่วยงานอื่่�นที่่�
สิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งคุุณภาพ
ในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ)
Benchmark (เปรีียบเทีียบกัับผลงานของอำำ�เภอ
ชีีวิิตของประชาชนเชื่่�อมโยง
ในจัังหวััดหรืือเขตอื่่�นที่่�มีีผลงานเป็็นเลิิศ)
กัับการลดโรคและภััยสุุขภาพ
โดยบรรลุุเป้้าหมายและ
ตััวชี้้�วััดตามที่่� พชอ./พชข.
กำำ�หนด  และผลงาน
ตามตััวชี้้�วััดสููงกว่่าค่่า
Benchmark โดยเปรีียบเทีียบ
กัับผลงานของอำำ�เภอในจัังหวััด
หรืือเขตอื่่�นที่่�มีีผลงานเป็็น
เลิิศ

รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
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1. การเจ็็บป่่วย/การเสีียชีีวิิต 
(Mortality/morbidity)

มิิติิข้้อมููล

แหล่่งข้้อมููล

ระบบ HDC
ทะเบีียนการคััดกรองของหน่่วยบริิการ
การสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพ กองโรคไม่่ติิดต่่อ
ระบบ HDC
ทะเบีียนการคััดกรองของหน่่วยบริิการ
การสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพ กองโรคไม่่ติิดต่่อ
ระบบ HDC
ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ

ตััววััดที่่� 1: จำำ�นวนประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไปที่่�ได้้
ระบบ HDC
รัับการคััดกรองเบาหวาน (รายไตรมาสที่่� 1) ทะเบีียนการคััดกรองของหน่่วยบริิการ
การสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพ กองโรคไม่่ติิดต่่อ
ตััววััดที่่� 2: จำำ�นวนประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไปที่่�ได้้
ระบบ HDC
รัับการคััดกรองเบาหวาน จำำ�แนกตาม
ทะเบีียนการคััดกรองของหน่่วยบริิการ
ผลการคััดกรอง (รายไตรมาสที่่� 1)
การสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพ กองโรคไม่่ติิดต่่อ
ตััววััดที่่� 3: ความชุุกของโรคเบาหวานในประชากร
ระบบ HDC
อายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)
ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 4: อััตราผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานรายใหม่่
ระบบ HDC
ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยในปีีงบประมาณ (รายปีี) ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 5: จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานที่่�ควบคุุมระดัับ ระบบ HDC
น้ำำ��ตาลได้้ดีี (รายปีี)
ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 6: จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากโรคเบาหวาน (รายปีี) มรณบััตร กระทรวงมหาดไทย

ตััววััด

1.2 โรคความดัันโลหิิตสููง ตััววััดที่่� 7: จำำ�นวนประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไปที่่�ได้้รัับ
การคััดกรองความดัันโลหิิตสููง
(รายไตรมาสที่่� 1)
					
ตััววััดที่่� 8: จำำ�นวนประชากรอายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไปที่่�ได้้รัับ
การคััดกรองความดัันโลหิิตสููง จำำ�แนกตาม
ผลการคััดกรอง (รายไตรมาสที่่� 1)
					
ตััววััดที่่� 9: ความชุุกของโรคความดัันโลหิิตสููง
ในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)

				

					

				
					

1.1 โรคเบาหวาน

ประเด็็น

โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล (รพ.สต.)

4.2 ข้้อเสนอชุุดข้้อมููลผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในระดัับอำำ�เภอ
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2. พฤติิกรรมเสี่่�ยง
(Behavioral risk)

มิิติิข้้อมููล

2.2 การดื่่�มเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์

2.1 การสููบบุุหรี่่�

1.7 การตรวจสารเคมีี
ในเลืือด

1.6 ภาวะซึึมเศร้้า

1.5 โรคถุุงลมโป่่งพอง

1.4 โรคมะเร็็ง

					

1.3 โรคหััวใจและ
หลอดเลืือด
					

					

				

					

ประเด็็น

แหล่่งข้้อมููล

ตััววััดที่่� 20: ความชุุกของผู้้�สููบบุุหรี่่ใ� นประชากรอายุุ 15 ปีี ระบบ HDC
ขึ้้�นไป (รายปีี)
ทะเบีียนโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 21: ความชุุกของผู้้�บริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ ระบบ HDC
ในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)
ทะเบีียนการคััดกรองของหน่่วยบริิการ
การสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพ กองโรคไม่่ติิดต่่อ                                  

ตััววััดที่่� 10: อััตราผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงรายใหม่่ ระบบ HDC
ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยในปีีงบประมาณ (รายปีี) ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 11: จำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�ควบคุุม ระบบ HDC
ความดัันโลหิิตได้้ดีี (รายปีี)
ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 12: จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากโรคความดัันโลหิิตสููง มรณบััตร กระทรวงมหาดไทย
(รายปีี)
ตััววััดที่่� 13: ความชุุกของโรคหััวใจและหลอดเลืือด
ระบบ HDC
ในประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)
ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 14: อััตราผู้้�ป่่วยโรคหััวใจและหลอดเลืือดรายใหม่่ ระบบ HDC
ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยในปีีงบประมาณ (รายปีี) ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 15: จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิติ จากโรคหััวใจและหลอดเลืือด มรณบััตร กระทรวงมหาดไทย
(รายปีี)
ตััววััดที่่� 16: ความชุุกของโรคมะเร็็งในประชากรอายุุ ระบบ HDC
15 ปีี ขึ้้�นไป (รายปีี)
ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 17: ความชุุกของโรคถุุงลมโป่่งพองในประชากร ระบบ HDC
อายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (รายปีี)
ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 18: ความชุุกภาวะซึึมเศร้้าในประชากรอายุุ 15 ปีี ระบบ HDC
ขึ้้�นไป (รายปีี)
ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ
ตััววััดที่่� 19: ผลการตรวจสารเคมีีในเลืือด จำำ�แนกตาม ระบบ HDC
ความเสี่่�ยง
ทะเบีียนผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังของหน่่วยบริิการ

ตััววััด
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3. ปััจจััยต้้นเหตุุ
(Determinant)

มิิติิข้้อมููล

					

				

					

				

					

				

อาหาร

					

2.4 กิิจกรรมทางกาย
เพีียงพอ
2.5 ภาวะอ้้วน

2.3 การบริิโภคอาหาร

ประเด็็น

แหล่่งข้้อมููล

ตััววััดที่่� 26: จำำ�นวนร้้านค้้าที่่�มีีการจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม ทะเบีียนการสำำ�รวจในชุุมชนของหน่่วยบริิการ
แอลกอฮอล์์ในเขตบริิเวณโรงเรีียน
ตััววััดที่่� 27: จำำ�นวนชมรมออกกำำ�ลัังกายและกีีฬา
ทะเบีียนการสำำ�รวจในชุุมชนของหน่่วยบริิการ
ในชุุมชน
ตััววััดที่่� 28: ผลการตรวจอาหารที่่มี� สี ารบอแรกซ์์ (Borax)              งานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค สสอ. สสจ.
ปนเปื้้�อนในอาหาร
ตััววััดที่่� 29: ผลการตรวจอาหารที่่�มีีสารกัันรา
งานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค สสอ. สสจ.
(Salicylic acid) ปนเปื้้�อนในอาหาร
ตััววััดที่่� 30: ผลการตรวจอาหารที่่�มีีสารฟอกขาว
งานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค สสอ. สสจ.
(Sodium hydrosulfite) ปนเปื้้อ� นในอาหาร
ตััววััดที่่� 31: ผลการตรวจอาหารที่่�มีีสารยาฆ่่าแมลง
งานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค สสอ. สสจ.
ปนเปื้้�อนในอาหาร
ตััววััดที่่� 32: ผลการตรวจอาหารที่่�มีีสารเร่่งเนื้้�อแดง
งานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค สสอ. สสจ.
ปนเปื้้�อนในอาหาร

ตััววััดที่่� 22: จำำ�นวนประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป 
การสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพ กองโรคไม่่ติิดต่่อ
ที่่�บริิโภคอาหาร จำำ�แนกตามประเภทรสชาติิ
(หวาน มััน เค็็ม)
ตััววััดที่่� 23: จำำ�นวนประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป
การสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพ กองโรคไม่่ติิดต่่อ
ที่่�มีีกิิจกรรมทางกายเพีียงพอ
ตััววััดที่่� 24: จำำ�นวนประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้น้� ไป ที่่�มีค่ี า่ ดััชนีี ระบบ HDC
มวลกาย (BMI) จำำ�แนกตามเกณฑ์์
การสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพ กองโรคไม่่ติิดต่่อ                                           
ตััววััดที่่� 25: จำำ�นวนประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป 
ระบบ HDC
ที่่�มีีภาวะอ้้วนลงพุุง (เส้้นรอบเอว
การสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพ กองโรคไม่่ติิดต่่อ         
เพศชาย ≥90 ซม., เพศหญิิง ≥ 80 ซม.

ตััววััด
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การใช้้สารเคมีี และสารอิินทรีีย์์
สำำ�หรัับการเกษตร

มิิติิข้้อมููล

สำำ�นัักงานเกษตรอำำ�เภอ

		

		

1.2 เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

ตััววััดที่่� 4: จำำ�นวนครััวเรืือนที่่�ทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์, เกษตรผสมผสานฯ

ตััววััดที่่� 3: จำำ�นวนครััวเรืือนปลููกผัักปลอดสารพิิษ

ตััววััดที่่� 2: จำำ�นวนครััวเรืือนที่่�ใช้้สารชีีวภััณฑ์์แทนสารเคมีีในการเกษตร

ตััววััดที่่� 1: จำำ�นวนครััวเรืือนที่่�ใช้้สารเคมีีในการเกษตร

ระบบทะเบีียนเกษตรกร (FAARMis)
ทะเบีียนข้้อมููลทางการเกษตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ระบบทะเบีียนเกษตรกร (FAARMis)
ทะเบีียนข้้อมููลทางการเกษตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ระบบทะเบีียนเกษตรกร (FAARMis)
ทะเบีียนข้้อมููลทางการเกษตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ระบบทะเบีียนเกษตรกร (FAARMis)
ทะเบีียนข้้อมููลทางการเกษตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง

แหล่่งข้้อมููล

ตััววััดที่่� 2: จำำ�นวนครั้้�งที่่�พบการฝ่่าฝืืนการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ
ให้้แก่่เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 20 ปีี
ตััววััดที่่� 3: จำำ�นวนครั้้�งที่่�พบการฝ่่าฝืืนการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ
ในสถานที่่�ห้้ามขาย
ตััววััดที่่� 4: จำำ�นวนการกระทำำ�ความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องเรื่่�องแอลกอฮอล์์
ทั้้�งหมด
ตััววััดที่่� 5: จำำ�นวนครั้้�งที่่�พบการฝ่่าฝืืนการจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ให้้แก่่เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 20 ปีี
ตััววััดที่่� 6: จำำ�นวนครั้้�งที่่�พบการฝ่่าฝืืนการจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ในสถานที่่�ห้้ามขาย
ตััววััดที่่� 7: จำำ�นวนครั้้�งอุุบััติิเหตุุจากการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

		

ประเด็็น

ระบบสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจ (CRIMES)
ทะเบีียนรัับแจ้้งเหตุุการณ์์จากประชาชน
ระบบสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจ (CRIMES)
ทะเบีียนรัับแจ้้งเหตุุการณ์์จากประชาชน
ระบบสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจ (CRIMES)
ทะเบีียนรัับแจ้้งเหตุุการณ์์จากประชาชน
ระบบสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจ (CRIMES)
ทะเบีียนรัับแจ้้งเหตุุการณ์์จากประชาชน
ระบบสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจ (CRIMES)
ทะเบีียนรัับแจ้้งเหตุุการณ์์จากประชาชน
ระบบสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจ (CRIMES)
ทะเบีียนรัับแจ้้งเหตุุการณ์์จากประชาชน
ระบบสารสนเทศสถานีีตำำ�รวจ (CRIMES)
ทะเบีียนรัับแจ้้งเหตุุการณ์์จากประชาชน

ตััววััดที่่� 1: จำำ�นวนการกระทำำ�ความผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องเรื่่�องบุุหรี่่�ทั้้�งหมด

1.1 บุุหรี่่�

		

แหล่่งข้้อมููล

มิิติิข้้อมููล

ประเด็็น

ตำำ�รวจ
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1.1 โรคเบาหวาน
1.2 โรคความดัันโลหิิตสููง
		

2.1 การสููบบุุหรี่่�
2.2 การดื่่ม� เครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์
2.3 ภาวะอ้้วน

1. การเจ็็บป่่วย/การเสีียชีีวิิต 
(Mortality/morbidity)

2. พฤติิกรรมเสี่่�ยง
(Behavioral risk)

สิ่่�งแวดล้้อม

ประเด็็น

ตััววััด

ทะเบีียนข้้อมููลรัับแจ้้งเหตุุการณ์์จากประชาชน/
ผู้้�นำำ�ชุุมชน/ลงพื้้�นที่่�เชิิงรุุก

แหล่่งข้้อมููล

รายงานผลตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี

ตััววััดที่่� 7: จำำ�นวนพนัักงานที่่�มีีค่่าดััชนีีมวลกาย (BMI)
จำำ�แนกตามกลุ่่�ม

รายงานผลตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
รายงานผลตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
รายงานผลตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
รายงานผลตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
รายงานผลตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
รายงานผลตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี

จำำ�นวนพนัักงานที่่�ป่่วยด้้วยโรคเบาหวาน
จำำ�นวนพนัักงานที่่มี� ผี ลการคััดกรองเป็็นกลุ่่�มเสี่่ย� งเบาหวาน
จำำ�นวนพนัักงานที่่�ป่่วยด้้วยโรคความดัันโลหิิตสููง
จำำ�นวนพนัักงานที่่มี� ผี ลการคััดกรองเป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยง
ความดัันโลหิิตสููง

แหล่่งข้้อมููล

ตััววััดที่่� 5: จำำ�นวนพนัักงานที่่�สููบบุุหรี่่�
ตััววััดที่่� 6: จำำ�นวนพนัักงานที่่�ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์

ตััววััดที่่� 1:
ตััววััดที่่� 2:
ตััววััดที่่� 3:
ตััววััดที่่� 4:

ตััววััด

ตััววััดที่่� 1: จำำ�นวนครั้้�งที่่�ได้้รัับการร้้องเรีียนเหตุุรำ�ค
ำ าญจากการเผาที่่�ก่่อให้้เกิิด
ฝุุ่นละออง เขม่า เถา จนเปนเหตุุใหเสื่่�อมหรืืออาจเปนอัันตราย
ตอสุุขภาพ

องค์์การบริิการส่่วนท้้องถิ่่�น (อบต./เทศบาล)

ประเด็็น

มิิติิข้้อมููล

สถานประกอบการ
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2. ปััจจััยต้้นเหตุุ
(Determinant)

1.1 ภาวะอ้้วน

1. พฤติิกรรมเสี่่�ยง
(Behavioral risk)

		

		
		

สิ่่�งแวดล้้อม

1.2 บุุหรี่่�
1.3 แอลกอฮอล์์

		

ประเด็็น

มิิติิข้้อมููล

โรงเรีียน
ระบบจััดเก็็บข้้อมููลนัักเรีียนรายบุุคคล
(Data Management Center)
ระบบจััดเก็็บข้้อมููลนัักเรีียนรายบุุคคล
(Data Management Center)
ทะเบีียนข้้อมููลรัับแจ้้งเหตุุการณ์์ในโรงเรีียน
ทะเบีียนข้้อมููลรัับแจ้้งเหตุุการณ์์ในโรงเรีียน

ตััววััดที่่� 1: จำำ�นวนนัักเรีียนที่่�มีีค่่าดััชนีีมวลกาย (BMI)
จำำ�แนกตามกลุ่่�ม
ตััววััดที่่� 2: จำำ�นวนเด็็กที่่�มีีภาวะน้ำำ�หนั
� ักเกิินหรืืออ้้วนที่่�ได้้รัับการ
ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ตััววััดที่่� 3: จำำ�นวนการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวข้้องกัับบุุหรี่่�ในนัักเรีียน
ตััววััดที่่� 4: จำำ�นวนการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวข้้อง
กัับการแอลกอฮอล์์นัักเรีียน
ตััววััดที่่� 5: จำำ�นวนร้้านอาหารรถเข็็น/แผงลอย ที่่�จำำ�หน่่าย
ทะเบีียนการสำำ�รวจในชุุมชน
อาหารประเภทของทอด เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีรสหวาน
หน้้าโรงเรีียน
ตััววััดที่่� 6: จำำ�นวนชมรมออกกำำ�ลัังกายและกีีฬาในโรงเรีียน
ทะเบีียนการสำำ�รวจในชุุมชน
ตััววััดที่่� 7: จำำ�นวนร้้านค้้าที่่�มีีการจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
ทะเบีียนการสำำ�รวจในชุุมชน
ในเขตบริิเวณโรงเรีียน
ตััววััดที่่� 8: จำำ�นวนร้้านค้้าที่่�มีีการจำำ�หน่่ายบุุหรี่่�ในเขตบริิเวณโรงเรีียน ทะเบีียนการสำำ�รวจในชุุมชน

แหล่่งข้้อมููล

ตััววััด

ภาคผนวก
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แบบสััมภาษณ์์ การลงพื้้�นที่่�เพื่่�อศึึกษาแหล่่งข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อระดัับอำำ�เภอ
ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้� ให้้สััมภาษณ์์
หน่่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………….........................……….
ชื่่อ� -สกุุล…………………………………………………………………………...............………….เพศ…………........…….ตำำ�แหน่่ง……………....……….  
ลัักษณะหน้้าที่่�การทำำ�งานในหน่่วยงาน……………….........................……………………………………………………………………………………..
เกี่่�ยวข้้องกัับระบบข้้อมููลหรืือไม่่ อย่่างไร…………………………………………………………………………..........................……………………….
ระยะเวลาในการปฏิิบัติั งิ าน…………………………………………………………………………………………………..........................…………………

ส่่วนที่่� 2 การรัับรู้้� ความตระหนัักต่่อโรคไม่่ติิดต่่อ
2.1 โรคเรื้้�อรัังได้้แก่่โรคอะไรบ้้าง   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ท่่านคิิดว่่าสถานการณ์์ และสาเหตุุของโรคเรื้้�อรัังดัังกล่่าวในประเทศไทยเป็็นอย่่างไร   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 โรคเรื้้�อรัังเช่่น โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิต  โรคหลอดเลืือดหััวใจ โรคหลอดเลืือดสมอง โรคมะเร็็ง มีีอัันตราย หรืือ
ความรุุนแรงต่่อบุุคคล และชุุมชน อย่่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 โรคเรื้้�อรัังเช่่น โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง โรคหลอดเลืือดหััวใจ โรคหลอดเลืือดสมอง โรคมะเร็็ง มีีสาเหตุุมาจาก
อะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 เราจะป้้องกัันโรคเรื้้�อรัังดัังกล่่าวได้้อย่่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่่วนที่่� 3	มุุมมองด้้านความเกี่่�ยวข้้อง (ความเข้้าใจ ปััจจุุบััน ความเป็็นจริิง สิ่่�งที่่�ควรเป็็น)
3.1 ปััจจุุบััน ท่่านคิิดว่่าในฐานะที่่�ท่่านเป็็นประชาชนคนหนึ่่�งท่่านมีีส่่วนในการป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่ออย่่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ในอนาคต ในฐานะที่่�ท่่านเป็็นประชาชนคนหนึ่่�งท่่านมีีส่่วนในการป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่ออย่่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ปััจจุุบัันองค์์กรของท่่านมีีส่่วนในการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชนของท่่านอย่่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 อนาคตองค์์กรของท่่านควรมีีส่่วนในการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชนของท่่านอย่่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 ปััจจุุบัันใครเป็็นผู้้�จััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ และปััจจััยเสี่่�ยงหลัักในชุุมชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.6 ในอนาคตใครควรเป็็นผู้้�จััดการปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ และปััจจััยเสี่่�ยงหลัักในชุุมชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ส่่วนที่่� 4 การรัับรู้้� พชอ.
4.1 ท่่านรู้้�จัักกลไกคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอหรืือไม่่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 (ถ้้ารู้้�จััก) อธิิบาย คืืออะไร สำำ�คััญอย่่างไร มีีประโยชน์์ในแง่่ไหน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.3 ประเด็็นคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นเป้้าหมายร่่วมในอำำ�เภอของท่่านคืืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.4 ประเด็็นคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นเป้้าหมายร่่วมในตำำ�บลของท่่านคืืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.5 ทำำ�ไมประเด็็นดัังกล่่าวถึึงถููกคััดเลืือกให้้เป็็นประเด็็นสำำ�คััญเป้้าหมายหลัักในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตในตำำ�บลของท่่าน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.6 เป้้าหมาย (วิิสััยทััศน์์) ของประเด็็นคุุณภาพชีีวิิตในตำำ�บลของท่่านคืืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.7 ท่่านคิิดว่่าหน่่วยงานของท่่านมีีบทบาทอะไรบ้้างในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) ในประเด็็นโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.8 ท่่านเคยเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ หรืือตำำ�บลหรืือไม่่
		    ไม่่เคย       เคย ประชุุมครั้้�งสุุดท้้ายเมื่่�อ        
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.9 . ท่่านคิิดว่่าจุุดแข็็ง จุุดอ่่อน ปััญหาและอุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน พชอ. หรืือ พชต. ในประเด็็นโรคไม่่ ติิดต่่อเรื้อ�้ รััง มีีอะไรบ้้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.10. ข้้อแนะนำำ�ต่่อการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่�ให้้บรรลุุเป้้าหมาย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่่วนที่่� 5 ระบบข้้อมููล
5.1 หน่่วยงานของท่่านมีีระบบข้้อมููลอะไรบ้้าง ที่่�สนับั สนุุนการดำำ�เนิินงานในประเด็็นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้อ�้ รััง (บุุหรี่่� เครื่่�องดื่่ม� แอลกอฮอล์์
การออกกำำ�ลังั กาย อาหาร การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สนัับสนุุน หรืือเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ)   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 หน่่วยงานของท่่าน มีีวิิธีีการเก็็บข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องในประเด็็นโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังอย่่างไรบ้้าง (อธิิบาย   แบบขั้้�นตอน
การเก็็บ การเชื่่�อมต่่อข้้อมููลกัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ วิิเคราะห์์ รายงาน, อุุปกรณ์์ หน่่วยงาน หรืือ บุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3 ท่่านคิิดว่่าปััญหาและอุุปสรรคของระบบข้้อมููล และการใช้้ประโยชน์์ข้้อมููลในประเด็็นโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง มีีอะไรบ้้าง
(ตามขั้้�นตอนการเก็็บ การเชื่่�อมต่่อข้้อมููลกัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ วิิเคราะห์์ รายงาน, อุุปกรณ์์ หน่่วยงาน หรืือบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4 ข้้อเสนอแนะต่่อการพััฒนาระบบข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคเรื้้�อรััง และการใช้้ประโยชน์์ข้้อมููล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เบอร์์โทรผู้้�ถูกู สััมภาษณ์์
ผู้้�สััมภาษณ์์…………………………………...……..............................................……..วัันที่่�สัมั ภาษณ์์………………………………………….
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