คำนำ
จากปญหาสาธารณสุขในปจจุบัน พบวา โรคไมติดตอเรื้อรัง ซึ่งไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ อัมพาต
เปนสาเหตุการปวยและตายอันดับตนๆ ของประเทศไทย และองคการอนามัยโลกพยายามผลักดันใหประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีหลักสูตรในการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรทุกระดับตั้งแตระดับ
ประเทศจนถึงระดับทองถิ่น นั้น
สำนักโรคไมติดตอ เปนหนวยงานหนึ่งของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอ จึงริเริ่มจัดทำหลักสูตรการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ โดยนำหลักสูตรขององคการอนามัยโลกมาประยุกต
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย และสถานการณปจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ มีคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ
ทั้งจากภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเขามามีสวนรวม
หวังวา หลักสูตรการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ สำหรับคณะกรรมการการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอ ระดับจังหวัด เลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารจัดการแผนงานโครงการดานสาธารณสุข ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ และผูสนใจทั่วไป
เพื่อใหสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการดำเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอได

(ดร.นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ)
ผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ
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กิตติกรรมประกาศ
สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ขอขอบคุณองคการอนามัยโลกที่ใหความอนุเคราะหหลักสูตร “National Capacity Strengthening
Workshop for Programme Managers on Integrated Prevention and Control of Non-communicable Diseases” เพื่อใหสำนักโรคไมติดตอ
นำมาพัฒนาหลักสูตรการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ สำหรับคณะกรรมการการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอ ระดับจังหวัด พรอมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหสามารถขยายผลตั้งแตระดับนโยบายจนถึงภาคประชาชน ขอขอบคุณผูแตงทุกทาน
ที่กรุณาศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการดานการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ พรอมทั้งขอมูลจากประสบการณในการทำงานทั้งหมด ซึ่งได
รวบรวมไวในหนังสือเลมนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ และ ดร.มารุต พัฒผล อาจารยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ใหความกรุณาเปนที่ปรึกษาและสอบทานความถูกตองของหลักสูตร
ทายนี้ ขอขอบคุณคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ ทุกทานที่ไดรวมกันดำเนินงานจนหลักสูตรสำเร็จลุลวงไปดวยดี

สำนักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค

3

สารบัญ
คำนำ
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
บทนำ
บทที่ 1 สถานการณและธรรมชาติของโรคไมติดตอ
บทที่ 2 การกำหนดนโยบาย
องคความรูทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
การกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
บทที่ 3 การนำกลยุทธสูการปฏิบัติ
กลยุทธการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
บทบาทภาคีเครือขายสุขภาพ
บทที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากร
การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเปน
องคความรูประยุกต
งบประมาณ
พัสดุ / อุปกรณ
บทที่ 5 การติดตามประเมินผล
การติดตามกำกับ (Monitoring)
การประเมินผล (Evaluation)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ความรูเบื้องตนและระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคไมติดตอ
(โรคและปจจัยเสี่ยง)
ภาคผนวก ข การติดตามกำกับและการประเมินผล
ภาคผนวก ค หลักสูตร National Capacity Strengthening Workshop for
Programme Managers on Integrated Prevention and Control of
Non - communicable Diseases (WHO)
ภาคผนวก ง รายชื่อผูแตง
ภาคผนวก จ รายชื่อคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการดำเนินงานปองกันควบคุม
โรคไมติดตออยางบูรณาการ

4

2
3
5
8
10
28
30
39
47
48
58
70
74
77
79
80
84
85
93
103
135
144

147
148

บทสรุปสำหรับผูบริหาร
หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน กลุมของโรคไมติดตอเรื้อรัง ซึ่งไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ อัมพาต
เปนปญหาดานสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากการเจ็บปวยดวยโรคเหลานี้สงผลกระทบตอบุคคลผูที่เปนโรค ครอบครัว และ
ชุมชน รวมถึง การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเปนนโยบายเนนหนักที่ตองเรงรัดการดำเนินงาน
เพื่อแกไขปญหาเรงดวนและสำคัญ ดังเชนโครงการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) สำนักโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อปองกันควบคุมโรคไมติดตอ จึงไดจัดทำแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมในหลายรูปแบบ
และถายทอดสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูปฏิบัติงานโรคไมติดตอใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อจัดทำหลักสูตร National Capacity Strengthening Workshop for Programme Managers on Integrated Prevention and
Control of Non - communicable Diseases ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ระยะเตรียมการ
ในป พ.ศ. 2551 สำนักโรคไมติดตอ ไดนำหลักสูตร National Capacity Strengthening Workshop for Programme Managers on
Integrated Prevention and Control of Non - communicable Diseases ของ องคการอนามัยโลก ซึ่งมีหนวยการเรียนรูทั้งหมด 10 หนวย
การเรียนรู (Modules) แปลเปนภาษาไทย
2. ระยะดำเนินการ
ป พ.ศ. 2552 จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผูบ ริหารโครงการการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมตดิ ตออยางบูรณาการ มีวตั ถุประสงค
เพื่อพัฒนาหลักสูตร National Capacity Strengthening Workshop for Programme Managers on Integrated Prevention and Control of
Non-communicable Diseases ขององคการอนามัยโลก ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย จำนวน 2 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ สำหรับผูบริหารจัดการทางดานสาธารณสุข และสำหรับผูบริหารจัดการ
องคกรเครือขายในทองถิ่น โดยแตงตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค ผูอำนวยการสำนัก
โรคไมตดิ ตอ ผูเ ชีย่ วชาญจากสำนักงานองคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย อาจารยทป่ี รึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
และมหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการสาธารณสุขจากสำนักโรคไมตดิ ตอและสำนักงานปองกันควบคุมโรคเขต รวมทัง้ บุคลากรจากองคกรเครือขาย
ไดแก สำนักงานเทศบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อรวมกันศึกษาหลักสูตรขององคการ
อนามัยโลก และคนควาขอมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 3 ครั้ง และไดขอสรุปใหมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรขององคการอนามัยโลก
จาก 10 บท คงเหลือเพียง 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 สถานการณและธรรมชาติของโรคไมติดตอ
บทที่ 2 การกำหนดนโยบาย
บทที่ 3 การนำกลยุทธสูการปฏิบัติ
บทที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากร
บทที่ 5 การติดตามประเมินผล
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3. ระยะการทดลองใช
ป พ.ศ. 2553 นำ (ราง) หลักสูตรการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ ซึ่งไดพัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2552
ไปทดลองฝกอบรม 2 รุน ดังนี้
รุนที่ 1 หลักสูตรฯ สำหรับผูบริหารจัดการดานสาธารณสุข (ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน)
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักวิชาการสาธารณสุข หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ จาก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี
รวมทั้งหมด 40 คน
รุนที่ 2 หลักสูตรฯ สำหรับผูบริหารจัดการองคกรเครือขาย (ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน)
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอำนวยการ รพศ./รพท./รพช. ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตำบล หรือผูแทน ซึ่งเปนนักวิชาการสาธารณสุข และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอในพื้นที่
รับผิดชอบของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี รวมทั้งหมด 41 คน
ผลการประเมินจากการทดลองฝกอบรมทั้ง 2 รุน ไดรับขอเสนอแนะในการปรับแกไขเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้ง ควรปรับจำนวน
หลักสูตร คงเหลือเพียง 1 หลักสูตร และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหมเปน “หลักสูตรการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ
สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ ระดับจังหวัด” โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย บทสรุปสำหรับผูบริหาร และ
เนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง (Self - Learning) สำหรับกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานดานการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
ระดับจังหวัด (NCD Board)

บทสรุปของเนื้อหาหลักสูตร
หนังสือ “หลักสูตรการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอ ระดับจังหวัด” เลมนี้ สำนักโรคไมติดตอ จัดทำขึ้นเพื่อใหเปนหลักสูตรระดับชาติที่มีความสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งมี
เนื้อหาที่ถูกตองตรงตามหลักวิชาการ องคความรู หลักฐานขอมูล และประสบการณในการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคของคณะทำงานพัฒนา
หลักสูตรฯ มีความรวมสมัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู และมีความชัดเจนนำไปสูการปฏิบัติได ซึ่งเครือขายการดำเนินงานสามารถนำไปใช
ตามความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและกอใหเกิดสมรรถนะตามที่ตองการ เนื้อหาหลักสูตร (พิจารณาจาก Concept Mapping) ประกอบดวย

บทที่ 1 สถานการณและธรรมชาติของโรคไมติดตอ
โรคไมติดตอเรื้อรังที่สำคัญ สวนใหญมีสาเหตุการเกิดและการระบาดจากปจจัยเสี่ยงรวมที่สามารถปรับเปลี่ยนและควบคุมได เชน
การบริโภคอาหารเกินไมไดสัดสวน ขาดการเคลื่อนไหวออกกำลังกายที่เพียงพอ การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินและมีแบบ
แผนชีวติ ทีเ่ สีย่ ง เปนตน ปจจุบนั มีหลักฐานทีช่ ดั เจนจากหลายประเทศในการลดกลุม โรคไมตดิ ตอเรือ้ รังหลายโรคไปพรอมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยการควบคุมปจจัยเสี่ยงรวมเหลานี้ และจากกระบวนการเรียนรูถึงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการเพื่อควบคุม
ปองกันโรค โดยองคการอนามัยโลกรวมกับเครือขายนานาชาติ พบวา การบริหารจัดการใหเกิดผลดังกลาวจำเปนตองใชกระบวนทัศนใหม
ในการเขาถึง “A comprehensive integrated approach for the prevention and control” หรือ “การเขาถึงการปองกันและควบคุมโรค
ในภาพรวมอยางบูรณาการ”

บทที่ 2 การกำหนดนโยบาย
- องคความรูทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
- การกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
นโยบายเปนสิ่งจำเปนสำหรับการวางแผนและการนำแผนงานปองกันโรคที่เปนปญหาใหญ ซึ่งตองใชทรัพยากรจำนวนมากในการ
ปฏิบัติการสำหรับประเทศกำลังพัฒนาแลว นโยบายสุขภาพเปนเครื่องมือที่ทรงพลังและจำเปนอยางยิ่งในการใชทรัพยากรอันจำกัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดสำหรับการรับมือความตองการดานสุขภาพที่มีขนาดใหญ ดังนั้น ผูบริหารโครงการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
จึงควรมีความรูและความเขาใจในกระบวนการนโยบายตั้งแตการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ ไปจนถึงการประเมินผลนโยบาย

6

บทที่ 3 การนำกลยุทธสูการปฏิบัติ
- กลยุทธการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
- บทบาทภาคีเครือขายสุขภาพ
การดำเนินงานตามนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน การดำเนินโครงการตองอาศัย
กลยุทธหลัก 7 ดาน ไดแก การพัฒนาสภาวะแวดลอม (สังคมและกายภาพ) การลดความเสี่ยงการสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ การดำเนินการ
ทางคลินิก การผลักดันสนับสนุนสื่อสารในทุกระดับ การวิจัยเฝาระวังประเมินผล การตอบสนองจากภาครัฐและภาคสังคม ตลอดจนการ
ตอบสนองจากภาคสวนสุขภาพและเพิ่มความเขมแข็งของระบบสุขภาพ ซึ่งการดำเนินงานดังกลาวในการลงมือปฏิบัติตองอาศัยความรวมมือ
จากภาคีเครือขายองคกรทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จากทั้งผูบริหารและผูนำนโยบายทองถิ่น ชุมชน สถานบริการสุขภาพ และ
ประชาชน

บทที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากร
- การบริหารจัดการทรัพยากร
- ทรัพยากรบุคคลดานสาธารณสุข ทีมงาน สหสาขาวิชาทุกระดับ
ในสถานการณปจจุบัน ทรัพยากรเรามีอยูอยางจำกัด ทั้งทรัพยากรที่เปนบุคคลและวัสดุสิ่งของ จึงตองมีการพัฒนาโดยเฉพาะคน
ซึ่งเปนผูกำหนดคุณสมบัติหรือเกณฑของทรัพยากรอื่นๆ มาบริหารจัดการใหเหมาะสมกับการดำเนินงานทั้งนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมในการลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอ และขณะเดียวกันทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดนี้ ทรัพยากรบุคคลตองคิดที่จะสรางสรรคเทคโนโลยีให
รองรับกับสถานการณสุขภาพที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง บูรณาการทรัพยากรทั้งจากหุนสวน เครือขาย และพันธมิตร ใหมีการนำทรัพยากรมาใช
รวมกันในการลดปญหาสุขภาพของสังคมไทย

บทที่ 5 การติดตามประเมินผล
- การติดตาม
- การประเมินผล
การบริหารงานโครงการใดก็ตาม เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค จำเปนตองมีการกำหนดจุดมุงหมาย (Goal) และวัตถุประสงค
(Objectives) ที่ชัดเจน เพื่อชวยในการกำหนดคุณลักษณะของผลปลายทาง และผลระหวางทางที่พึงประสงค หลังจากการดำเนินงานไปแลว
จุดมุงหมายจะชวยกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ชวยกำหนดวิธีการที่จะทำใหไดรับผลตามเปาหมายที่วางไว การติดตามและประเมินผลจะ
เขามามีบทบาทสำคัญในการชวยตัดสินคุณคาของกระบวนการหรือวิธีการดำเนินงาน และการบรรลุผลความสำเร็จของการดำเนินงาน เชน
ทำใหทราบวาการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด วิธีการที่ใชมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ทำไดตามแผนหรือไม มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ผลของการดำเนินงานทำไดบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมมากนอยเพียงไร เปนตน การประเมินชวยในการตัดสินคุณคาของ
โครงการวาควรขยายโครงการตอหรือยกเลิก รวมทั้ง มีประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงองคการ แผน แผนงานหรือโครงการ
ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูหลักสูตรเลมนี้ คาดหวังวาผูเรียนจะเกิดกระบวนทัศนใหมตอทิศการดำเนินการใหเกิดการควบคุมปองกัน
การระบาดของโรคไมตดิ ตออยางมีประสิทธิผล โดยกระบวนการบริหารจัดการในภาพรวมแบบบูรณาการ มีความเขาใจสถานการณและธรรมชาติ
วิทยาของปจจัยเสี่ยงและโรคไมติดตอ ตลอดจนมีความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชนของการปองกันควบคุมการระบาดของโรคไมติดตอ
สามารถนำไปใชเปนกรอบในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติการอยางบูรณาการในทุกระดับ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม เปนวิถีชีวิตลดเสี่ยง ลดโรค
ลดภาวะแทรกซอน ลดการตายกอนวัยอันควร และลดคาใชจาย ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
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บทนำ
ในป พ.ศ. 2550 องคการอนามัยโลก รวมกับ สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมหลักสูตรของ
องคการอนามัยโลก “National Capacity Strengthening Workshop for Programme Managers on Integrated Prevention and Control of
Non-communicable Diseases” ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรในภาพรวมกลาวถึงบทบาทหนาที่ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่จะตองจัดการ
ลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอ จึงผลักดันใหสำนักโรคไมติดตอนำหลักสูตรนี้ไปขยายผลตั้งแตระดับนโยบายจนถึงภาคประชาชน เพื่อใหเกิดความรู
และความเขาใจวาแตละหนวยงานหรือชุมชนควรเขามารวมคิดรวมทำและหาแนวทางในการลดปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และประชาชน ในป พ.ศ. 2551 สำนักโรคไมติดตอ จึงนำหลักสูตรดังกลาวไปแปลเปนภาษาไทย ตอมาในป พ.ศ. 2552 ไดจัดทำ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารโครงการการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการขึ้น หลักสูตรนี้ประยุกตจากหลักสูตร
National Capacity Strengthening Workshop for Programme Managers on Integrated Prevention and Control of Non-communicable Diseases
ขององคการอนามัยโลก ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย จำนวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสำหรับผูบริหารจัดการ
ดานสาธารณสุข และหลักสูตรสำหรับผูบริหารจัดการองคกรเครือขาย โดยคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ รวมกันศึกษาหลักสูตรขององคการ
อนามัยโลก ซึ่งมีหนวยการเรียนรูทั้งหมด 10 หนวยการเรียนรู ดังนี้
หนวยการเรียน
1. บทนำและภาพรวม

2. สุขภาพและบทบาทของ
การสงเสริมสุขภาพ
3. ภาระโรคและผลกระทบจาก
โรคไมติดตอในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
4. ปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอ
5. การดำเนินกิจกรรมสาธารณสุข
แบบอิงหลักฐาน
6. ความทาทายในงานสาธารณสุข
และความจำเปนสำหรับแนวคิด
ดำเนินกิจกรรม

-

เนื้อหา
ความเขมแข็งของผูกำหนดนโยบาย / ผูจัดการแผนงาน
ขั้นตอนการแนะนำแผนงานแกผูเขารับการอบรม ไดแก ความมุงหมาย วัตถุประสงค ระเบียบ
วิธีที่นำมาใช โครงสรางของแผนงาน เนื้อหาของหนวยหลักสูตรทั้งหมด 10 หนวย ผลลัพธ
ที่ตองการใหเกิด และกิจกรรมติดตามผลของแผนงานที่คาดหวัง
ปจจัยทางสังคม ปจจัยเสี่ยงทางชีวภาพ โซสาเหตุ การสงเสริมสุขภาพในรูปแบบองครวม
นโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนนโยบาย
อัตราการเกิดโรค ความพิการ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ขนาดของปญหา
มาตรการปองกันโรค สงเสริมรักษาฟนฟู ระบบขอมูลที่นาเชื่อถือและเปนตัวแทน
บทบาท ภาระ ผลกระทบของปจจัยเสี่ยง
อิงหลักฐานประชากร เนน ปจเจกบุคคลมีความเสี่ยงสูง
หลักฐานที่แสดงใหเห็นผลกระทบที่เปนประโยชนของการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ประสิทธิผลของนโยบาย
ประสิทธิผลในการใชตนทุน
การไมมีนโยบาย / การมีนโยบาย
วิธีเอาชนะอุปสรรค / ความทาทาย / มโนทัศน
บทบาทผูนำ ผูกำหนดนโยบาย การประสานงานระหวางภาคตางๆ
การใหการสนับสนุน การสรางวิสัยทัศนในระดับตางๆ การสรางเครือขาย
สงเสริมสิทธิของประชาชน การปองกัน / ควบคุมโรคโดยเฉพาะ
นโยบาย วิสัยทัศน ภาระหนาที่ การจัดวิธีดำเนินกิจกรรมในอนาคต
การกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอแบบบูรณาการ
การเฝาระวัง การพัฒนา การใชระบบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการทางสุขภาพ
พิจารณาหลักการ เทคนิค การประเมินผล วัดตนทุน

7. การกำหนดนโยบายสำหรับ
การปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
8. การเฝาระวังโรคไมติดตอ
9. การติดตามประเมินผล และ
การวัดประสิทธิผลในการใชตนทุน
10. โครงการริเริ่มระดับโลก ภูมิภาค - กลวิธีระดับโลก สำหรับการปองกันควบคุมโรค แบบแผนโครงสรางเกี่ยวกับควบคุมยาสูบ
ระดับชาติ
อาหาร ออกกำลังกาย สุขภาพอื่นๆ
- กลวิธีระดับภูมิภาคที่องคการอนามัยโลก ทำไวในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคบูรณาการ
และการสรางเครือขาย
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คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ ทำการปรับหลักสูตรขององคการอนามัยโลก และไดนำ (ราง) หลักสูตรที่ไดไปทดลองฝกอบรม 2 รุน
ดังนี้
รุนที่ 1 หลักสูตรฯ สำหรับผูบริหารจัดการดานสาธารณสุข (ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน)
รุนที่ 2 หลักสูตรฯ สำหรับผูบริหารจัดการองคกรเครือขาย (ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน)
จากทดลองฝกอบรมทั้ง 2 รุน ไดรับขอเสนอแนะในการปรับแกไขเนื้อหา และลดจำนวนหลักสูตร คงเหลือเพียง 1 หลักสูตร และเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรใหมเปน “หลักสูตรการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอ ระดับจังหวัด” โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย บทสรุปสำหรับผูบริหารและเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) สำหรับกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานดานการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ ระดับจังหวัด ซึ่งมีบทเรียนทั้งหมด 5 บท
องคประกอบ / โครงสรางของหลักสูตรในแตละบท ประกอบดวย หลักการและเหตุผล สมรรถนะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
จุดประสงค เนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อ / แหลงเรียนรู และการประเมินผล
บทที่
1. สถานการณและธรรมชาติของ
โรคไมติดตอ

2. การกำหนดนโยบาย
3. การนำกลยุทธสูการปฏิบัติ
4. การบริหารจัดการทรัพยากร

5. การติดตามประเมินผล

เนื้อหา
มุมมองกระบวนทัศนใหม
- ทำไมตองสนใจ…ความสำคัญและการรับรู
- เรารูอะไร...ความทาทายและโอกาสการลดโรคและผลกระทบ
- ถึงเวลาตองปฏิบัติและเครื่องมือที่จำเปน
- องคความรูทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
- การกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
- กลยุทธการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
- บทบาทภาคีเครือขายสุขภาพ
- การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเปน
- องคความรูประยุกต
- งบประมาณ
- พัสดุ / อุปกรณ
- การติดตามกำกับ
- การประเมินผล
- รวมเรียนรูและพัฒนา

สำนักโรคไมติดตอ ไดจัดทำหนังสือ “หลักสูตรการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ สำหรับคณะกรรมการ
ดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ ระดับจังหวัด” เลมนี้ เพื่อใหผูบริหารจัดการโครงการ และ/หรือ คณะกรรมการดำเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอ ระดับจังหวัด (NCD Board) สามารถนำความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของหลักสูตรไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังวาหนังสือเลมนี้จะสามารถสรางความเขมแข็งใหกับผูบริหารจัดการโครงการการดำเนินงานปองกันควบคุม
โรคไมติดตอ และ/หรือ ผูที่เรียนรูดวยตนเอง เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ เขาถึงประโยชนของ
การบูรณาการการควบคุมปองกันโรคไมติดตอในภาพรวม เล็งเห็นความสำคัญและความจำเปนของการกำหนดนโยบายในการปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอ โดยพิจารณาจากสภาพปญหาและขอมูลทางระบาดวิทยาในพื้นที่ และสามารถนำแผนงานโครงการปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอสูการลงมือปฏิบัติ โดยอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเปนตอคุณภาพการจัดบริการในการลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอ นอกจากนี้
ยังสามารถติดตามประเมินผลโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทที่ 1
สถานการณและธรรมชาติของโรคไมติดตอ
แพทยหญิงฉายศรี สุพรศิลปชัย
ผูทรงคุณวุฒิดานเวชกรรมปองกัน กรมควบคุมโรค

มุมมองกระบวนทัศนใหม

ทำไมตองสนใจ…..
ความสำคัญและการรับรู

- ความสำคัญ
(นิยาม สถานการณ ทิศทาง แนวโนม
ภาระและผลกระทบของโรค)

- ความเขาใจผิดที่พบบอย
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เรารูอะไร...ความทาทายและโอกาส
การลดโรคและผลกระทบ

- ธรรมชาติวิทยาของโรคในบุคคล
และประชากร
- ธรรมชาติของปจจัยเสี่ยงในบุคคล
และประชากร
- สถานการณความเสี่ยงสำคัญ
- ประสบการณความสำเร็จของโลก
- ความทาทายและโอกาส .....ความ
รวมมือภาคีและการบูรณาการ

ถึงเวลาตองปฏิบัติ
และเครื่องมือที่จำเปน

- กลุมกลยุทธการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติการการลดเสี่ยงลดโรค
- หลักฐานขอมูลจำเปนตอการกำหนด
นโยบาย
- โครงสรางพื้นฐานความรวมมือ
และทรัพยากรที่จำเปน

หลักการและเหตุผล
โรคไมติดตอสำคัญๆ สวนใหญมีลักษณะเรื้อรังและมีสาเหตุการเกิดขึ้นและการระบาดจากปจจัยเสี่ยงรวมที่สามารถปรับเปลี่ยนและ
ควบคุมได เชน การบริโภคอาหารเกินไมไดสัดสวนเหมาะสม การขาดการเคลื่อนไหวออกกำลังกายที่เพียงพอ การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเกินและมีแบบแผนชีวิตที่เสี่ยง เปนตน ปจจุบันมีหลักฐานที่ชัดเจนถึงประสิทธิผลประสิทธิภาพจากหลายประเทศในการเขาถึง
การลดปญหากลุมโรคไมติดตอหลายโรคไปพรอมๆ กัน ไดถึงรอยละ 70 - 80 โดยการควบคุมปจจัยเสี่ยงรวมเหลานี้ และจากกระบวนการ
เรียนรูถ งึ แนวทางการดำเนินการและบริหารจัดการเพือ่ การควบคุมปองกันโรคโดยองคการอนามัยโลกรวมกับเครือขายนานาชาติพบวา การบริหาร
ใหเกิดผลดังกลาวจำเปนตองใชกระบวนทัศนใหมในการเขาถึงการปองกันและควบคุมโรคในภาพรวมอยางบูรณาการ : A comprehensive
integrated approach for the prevention and control
ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูในบทนำ ผูเรียนจะมีกระบวนทัศนใหมตอทิศการดำเนินการใหเกิดการควบคุมและการปองกันการระบาด
ของโรคไมติดตออยางมีประสิทธิผลโดยกระบวนการจัดการในภาพรวมแบบบูรณาการ มีความเขาใจธรรมชาติวิทยาและสถานการณของปจจัย
เสี่ยงและโรคไมติดตอ ตลอดจนมีความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชนของการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไมติดตอ

สมรรถนะที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน
ผูเรียนควรมีสมรรถนะสำคัญที่เกิดขึ้นหลังการเรียนรู ดังนี้
ทัศนคติ: - ตระหนักถึงความสำคัญของการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ ประโยชนของการบูรณาการการควบคุมปองกันโรคไมติดตอ
ในภาพรวม
ความรู: - นิยาม ความสำคัญ สถานการณแนวโนมของโรคและผลกระทบจากการระบาด
- ธรรมชาติวิทยาของโรคไมติดตอ ในระดับบุคคลและประชากร
- หลักการและมาตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ แนวทางการดำเนินการใหเกิดการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล ปจจัยสู
ความสำเร็จ / ปจจัยแหงความลมเหลว การจัดสรรทรัพยากรและความสำคัญของภาคีเครือขาย
ทักษะ: - เรียนรูถึงตัวอยางความสำเร็จในตางประเทศและตัวอยางการประเมินสถานการณการดำเนินการในระดับพื้นที่ภายใต
กระบวนทัศนใหม

จุดประสงค
เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการระบาดของโรคไมติดตอ และมีกระบวนทัศนใหมตอทิศการดำเนินการใหเกิดการปองกัน
และควบคุมการระบาดของโรคไมติดตออยางมีประสิทธิผลโดยกระบวนการจัดการในภาพรวมอยางบูรณาการ

เนื้อหาสาระ ประกอบดวย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความสำคัญ (นิยาม สถานการณ ทิศทาง แนวโนม ภาระและผลกระทบของโรค)
ความเขาใจผิดที่พบบอย
ธรรมชาติวิทยาของโรคในบุคคลและประชากร
ธรรมชาติของปจจัยเสี่ยงในบุคคลและประชากร
สถานการณความเสี่ยงสำคัญ
ประสบการณความสำเร็จของโลก
ความทาทายและโอกาส .....ความรวมมือภาคีและการบูรณาการ
กลุมกลยุทธการขับเคลื่อนการปฏิบัติการการลดเสี่ยงลดโรค
หลักฐานขอมูลจำเปนตอการกำหนดนโยบาย
โครงสรางพื้นฐานความรวมมือและทรัพยากรที่จำเปน
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ทำไมตองสนใจ “โรคไมติดตอ”
นิยาม สถานการณ ทิศทาง แนวโนม ภาระและผลกระทบของโรค
“โรคไมติดตอ” นับเปนความเสี่ยงของโลกหนึ่งในสองสาเหตุสำคัญที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นและมีความรุนแรงตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
สำคัญของโลก (ไดแก วิกฤตสิ่งแวดลอม และโรคไมติดตอ) จากการประเมินความเสี่ยงของโลก โดย เครือขายการประเมินความเสี่ยงโลก ซึ่ง
นำเสนอใน ECOSOC/UNESCWA/WHO Western Asia Ministerial Meeting Addressing noncommunicable diseases and injuries (Doha,
Qatar, 10 - 11 May 2009) ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยนับเปนหนึ่งในประเทศที่ไดถูกศึกษาและประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การระบาดของโรคไมติดตอ โดยในป พ.ศ. 2549 คาดวามีความสูญเสียถึง 0.12 พันลานดอลลารสหรัฐและคาดวาในป พ.ศ. 2558 จะสูญเสีย
ถึง 0.18 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 150 จากป พ.ศ. 2549
ทั้งนี้ องคการอนามัยโลกไดสังเกตพบสถานการณและแนวโนมของโลก ใน 30 ปขางหนา (พ.ศ. 2543 - 2573) จำนวนการตาย ของ
กลุมโรคนี้เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วและชัดเจน โดยเฉพาะในกลุมประเทศกำลังพัฒนา ไดแก กลุมประเทศอัฟริกา เมดิเตอริเนียนตะวันออก และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียตะวันออก โดยมีมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ อัมพาต เปนสาเหตุการตายหลัก 3 อันดับแรก
และเมื่อรวมโรคไมติดตอสำคัญอื่นๆ ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด พบวาโรคไมติดตอจะเปนสาเหตุ
การตายหลักถึงรอยละ 60 ของการตายทั้งหมดของโลก (พ.ศ. 2548 ทั่วโลกมีการตายทั้งสิ้นถึง 35 ลานคน) ทั้งนี้ รอยละ 40 - 50 ของ
การตายเปนการตายกอนวัยอันควร ขนาดของปญหาที่มีขนาดใหญมากนี้ มีผลกระทบตอสังคมเศรษฐกิจสวนใหญในกลุมประเทศกำลัง
พัฒนา แมกระนั้นก็ตามโรคไมติดตอและการบาดเจ็บยังคงถูกกันออกจากการพูดจาถกกันในระดับโลกตอการพัฒนาสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอม เพื่อลดการระบาดของกลุมโรคนี้ท่ปี จจัยสาเหตุการเพิ่มขึ้นรากมาจากวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ไมมีสุขภาพ

การตาย (ลานคน)

แผนภาพที่ 1.1 การพยากรณแนวโนมการตายโรคไมติดตอและการบาดเจ็บของโลกในป 2573
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มะเร็ง

10

โรคหัวใจขาดเลือด

8

อัมพฤกษ อัมพาต

6
4
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2543

2548

2553

2558

2563

ECO SOC/UNESCWA/WHO Wentem Asia Ministerial Meeting
Addressing noncommunicable diseases and injuries
(Dona, Qatar, 10-11 May 2009)

ที่มา : www.who.intttttt/healthinfo/global_barden_disease/2004_report_update/eni/index.html
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2568

2573

โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน
อุบัติเหตุจราจร
ทารกปริกำเนิด
HIV / เอดส
วัณโรค
มาเลเรีย

“โรคไมติดตอ” หรือ “Non-communicable diseases” เปนคำใหมของสังคมไทย และไดถูกนำเขามาโดยองคการอนามัยโลกเมื่อ
25 ปที่ผานมา
สำหรับประเทศไทยหลังจากผานแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมาแลว 4 แผน ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐานทั้งการขนสง
คมนาคม อาชีพ และเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนแบบแผนการดำเนินชีวิตอยางตอเนื่อง มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโอกาสการเผชิญความเสี่ยงและ
ภาวะคุกคามตางๆ สงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการตายของประชาชน จากสวนใหญที่เปนโรคติดตอและปญหาสุขภาพจาก
แมและเด็กสูการตายจากการบาดเจ็บและโรคไมติดตอเรื้อรังและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ความตื่นตัวและตระหนักตอ
ปญหาโรคกลุมนี้ต่ำมากมาตลอดจนกระทั่งในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) มีความตระหนักและมีการดำเนิน
การพัฒนาระบบการจัดการปองกันและควบคุมโรคเพือ่ ลดจำนวนโรคและผลกระทบของภาระโรคทีช่ ดั เจนขึน้ ระดับหนึง่ ในระดับประเทศ แตยงั
ไมเพียงพอที่จะลดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผูเปนโรคและภาระการบริการของโรคไดทันสถานการณ ทำใหจำนวนโรคที่อยูในชุมชนไทย
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากป พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2547 ถึงมากกวา 3 - 4 เทา
ตารางที่ 1.1 จำนวนภาระของโรคไมติดตอหลักๆ ในชุมชนไทย คาดประมาณในป พ.ศ. 2550
โรค*
อัมพาต และโรคหัวใจขาดเลือด
โรคไตวายเรื้อรัง
มะเร็ง
โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและหืดหอบ
โรคซึมเศรา

จำนวน (ลานคน)
~ 1.25
~ 0.34
~ 0.29
~ 0.39
~ 0.67

ที่มา : BNCD (อ.2010) esttimated *TBRFSS2548*

นอกจากนี้ยังพบวา ความรุนแรงของโรคกลุมนี้ที่พบปรากฏและจำนวนมากขึ้นในคนอายุนอยลง เปนภาระการบริการที่เพิ่มมากขึ้น
ประเทศเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ดังแผนภูมิ

ตารางที่ 1.2 ภาระทีเ่ กิดจากการจัดการสภาพเรือ้ รังทีไ่ มเหมาะสม (The burden of mismanaged chronic conditions: a matrix (WHO))
ผูเ ปนโรคและครอบครัว
ผูใ หบริการดูแลสุขภาพ

ผูบ ริหารจัดการ
ดูแลสุขภาพ
รัฐบาล

คาใชจา ยในการรักษา
- คาบริการผูช ว ยดูแล
- ทรัพยากรทีใ่ สเขาไปในกลยุทธ
การดูแลรักษาทีไ่ มเหมาะสมและ
แยกสวน
- ทรัพยากรทีส่ ญ
ู เสียไปอยาง
ไมเหมาะสม
- การใหบริการดูแลสุขภาพ

มูลคาการผลิต
- พิการจนไมสามารถไทำงาน
อยางปกติและสูญเสียรายได
- ลดความสามารถการผลิตจาก
การจัดการดูแลรักษาทีไ่ มดี

มูลคาสูญเสียทีไ่ มใชตวั เงิน
- ผลลัพธของสุขภาพแย
ลดคุณภาพชีวติ
- มีความอึดอัดขัดของ
ลดความพึงพอใจในงาน

- ลดคุณภาพและความสามารถ
การผลิตขององคกร
- เพิม่ ความพิการ การตายกอน
วัยอันควร ลดความสามารถ
การผลิตระดับประชากร

- ไมพอใจและรูส กึ ถึงการดูแล
ทีไ่ มบรรลุผลตามความตองการ
- ขาดประสิทธิภาพของระบบ
เพิม่ ความชุกของความผิดปกติ
ในประชากร
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ความเขาใจผิดที่พบบอย
“โรคไมติดตอ” นอกจากชื่อจะสื่อความหมายใหเขาใจผิดวาเหมือนไมมีการระบาดหรือแพรกระจายไดเพราะไมมีเชื้อโรคหรือพาหะนำ
เชื้อที่ชัดเจน แตกลับมีการแพรกระจายของโรคและการเพิ่มขึ้นของสาเหตุการเกิดโรคอยางรวดเร็วในระยะเวลาไมถึงชวงชีวิตของคนๆ คนหนึ่ง
และแมวาคนสวนใหญจะไดยินหรือเคยพบผูปวยโรคกลุมนี้มากอนโดยเฉพาะ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพาต โรคหัวใจ หรือ
โรคมะเร็ง ฯลฯ แตพบวา มีการรับรูและเขาใจผิดหลายประการที่พบบอยๆ เปนผลใหคนสวนใหญ รวมทั้งผูนำการตัดสินนโยบายและผูบริหาร
โครงการสุขภาพและสังคมขาดความตระหนักที่จะรวมกันลดการระบาดของโรคและภาระที่เกิดขึ้นจากผลตอเนื่องและผลกระทบของโรค
1. ความจริงครึ่งเดียวเรื่อง “ทุกคนก็ตองตายดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง”
คำกลาวนี้แมวาจะเปนความจริงอยูบางสวน แตการตายนั้นไมจำเปนที่จะตองเจ็บปวยนาน เจ็บปวด หรือตายกอนวัยอันควร ปจจุบัน
โรคไมติดตอเรื้อรังเปนสาเหตุหลักของการตายกอนวัยอันควรในไทย
2. โรคไมติดตอเรื้อรังสวนใหญเกิดขึ้นกับคนสูงอายุ
บอยๆ ที่คนมองวาโรคไมติดตอเรื้อรังเกิดขึ้นและเปนโรคของคนแก ปจจุบันจากสถานการณแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปการตายจาก
โรคไมติดตอเรื้อรังในไทยพบเกินครึ่งหนึ่งตายกอนอายุ 70 ป และโรคไมติดตอหลายโรค เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวานในผูใหญ พบอายุที่
เริ่มเปน พบเพิ่มขึ้นในกลุมอายุนอย แสดงถึงความรุนแรงของโรคทั้งภาวะแทรกซอน ความทรมาน และการตาย จะพบเร็วขึ้น
3. โรคไมติดตอเรื้อรังเกิดกับผูชายเปนหลัก
โรคไมติดตอเรื้อรังบางชนิดโดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือดสวนใหญเกิดในผูชายเปนหลัก แตความจริงพบวาโรคไมติดตอเรื้อรัง
รวมทั้งโรคหัวใจขาดเลือดเกิดในผูหญิงพอๆ กับในผูชาย
4. โรคไมติดตอเรื้อรังมักเกิดกับคนรวยเทานั้น
ความจริงที่เกิดขึ้น สถานการณปจจุบันพบประชากรยากจนมีโอกาสมากกวากลุมอื่นในการกอเกิดโรคและตายจากโรคไมติดตอ
เรื้อรัง ทำใหยิ่งเปนสาเหตุใหเกิดภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นแกบุคคลและครอบครัวมากยิ่งขึ้น
5. ความจริงครึ่งเดียวเรื่อง “บางคนในชุมชนทั้งสูบบุหรี่และอวน ยังสามารถมีอายุยืนถึง 96 ป”
คำกลาวนี้แมวาจะเปนความจริงที่สามารถสังเกตเห็นอยูไดบาง ที่ไมไดแสดงแบบแผนผลลัพธเหมือนคนสวนใหญ แตหายากมาก
ที่จะเปนเชนนั้น
6. โรคไมติดตอเรื้อรังเปนผลจากวิถีชีวิตที่ไมมีสุขภาพ
หลายคนเชื่อวาคนทั่วไปเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังขึ้นเปนผลของวิถีชีวิตที่ไมมีสุขภาพ ไมตองโทษใครแตโทษการปฎิบัติของคนคนนั้น
แตความจริงความรับผิดชอบของแตละคนทุกคนจึงเกิดผลไดเต็มที่ตอเมื่อทุกคนมีความเสมอภาคในการเขาถึงวิถีชีวิตสุขภาพ และไดรับการ
สนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจทีม่ สี ขุ ภาพ ซึง่ ภาครัฐเปนผูม บี ทบาทหลักตอการเพิม่ สุขภาพและการมีชวี ติ ทีด่ ขี องประชากรและใหบริการการปกปอง
เฉพาะสำหรับกลุมที่ออนแอ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ไมสามารถเลือกสิ่งแวดลอมของตนเองได เชน ควันบุหรี่ อาหารที่กิน และมีความจำกัดตอความ
สามารถที่จะเขาใจผลตอเนื่องระยะยาวของพฤติกรรมของเขา เปนตน
7. โรคไมติดตอเรื้อรังไมสามารถปองกันได
บางคนเชื่อวาไมมีอะไรที่จะสามารถทำไดเพื่อปองกันโรค แตในความเปนจริงในปจจุบันปจจัยสาเหตุหลายปจจัยหลักไดถูกคนพบ
และถาปจจัยเหลานี้ถูกกำจัดไป รอยละ 80 ของโรคหัวใจ อัมพาต และเบาหวานชนิดที่ 2 และรอยละ 40 ของมะเร็งจะปองกันได

องคการอนามัยโลก พ.ศ. 2540
โรคไมติดตอ หมายถึง “กลุมของโรคที่มีปจจัยสาเหตุการนำสูการเกิดโรคจากปจจัยเสี่ยงรวมหนึ่งปจจัยหรือมากกวา ไดแก
การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่เกินไมถูกสัดสวนและเหมาะสมทางโภชนาการ การขาดการเคลื่อนไหวออกกำลังกายที่เพียงพอ และการ
รับมือไมไดตอความเครียดเกิดภาวะเรื้อรัง เปนตน โดยมีรากมาจากวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ไมมีสุขภาพ (Unhealthful lifestyles
and environment) สวนใหญของกลุมโรคนี้เปนโรคเรื้อรังซึ่งมีความสำคัญหลักทางดานสาธารณสุขจากผลตอการปวย ความพิการ และ
การตายกอนวัยอันควรจำนวนมาก”
คำ “โรคไมติดตอ” ถูกใชสลับไปมากับคำ “โรคเรื้อรัง” และสื่อถึง โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
มะเร็ง การบาดเจ็บ และการเจ็บปวยทางจิตประสาท (J.J. Miranda et al; 2008)
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8. การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังตองเสียคาใชจายแพงเกินไป
หลายคนเชือ่ วาคำตอบสำหรับการปองกันและควบคุมโรคเรือ้ รังแพงเกินทีจ่ ะเปนไปไดสำหรับประเทศหรือชุมชนทีม่ รี ายไดปานกลาง
หรือต่ำ แตในความจริงการดำเนินการปองกันควบคุมโรคอยางเต็มรูปแบบที่มีประสิทธิผลกับทุกชุมชน หลายการดำเนินการไมแพงอยางที่เขาใจ
เมื่อนำไปดำเนินการ แมแตการปองกันการดำเนินโรคไมใหโรครุนแรงหรือมีภาวะแทรกซอนในคนที่เปนโรคแลว ยาที่ใชการปองกันพื้นฐานเสีย
คาใชจายไมถึงรอยบาทตอเดือน
9. ประเทศที่มีรายไดปานกลางหรือต่ำควรควบคุมโรคติดเขื้อกอนโรคเรื้อรัง
หลายคนมีความเชื่อวาประเทศหรือชุมชนที่มีรายไดประชากรปานกลางหรือต่ำควรควบคุมโรคติดเชื้อกอนจะจัดการควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง แตความจริงแลวประเทศกลุมนี้เปนศูนยกลางของความทาทายดานสาธารณสุขทั้งเกาและใหม ดังนั้น ถายังคงจัดการกับปญหา
โรคติดเชื้อเทานั้น ประเทศจะตองเผชิญตอการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของจำนวนการตายจากโรคไมติดตอเรื้อรังและคนที่มีปจจัยเสี่ยงของโรคนี้
โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง ระดับความเสี่ยงที่มีอยูของประเทศเหลานี้ในปจจุบันสามารถคาดการณลวงหนาไดถึงความเสียหายอยางมากมายของ
อนาคตจากโรคเรื้อรังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
ความเขาใจผิด จึงนับเปนหนึ่งในปจจัยเอื้อสำคัญที่ทำใหไมเกิดการตัดสินใจใหเกิดการจัดการลดโรคไมติดตอและผลกระทบ หรือตัดสิน
ใจเกิดการจัดการแตไมมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพไดดีเพราะความคลาดเคลื่อนของเปาหมาย น้ำหนักมาตรการและขนาดการดำเนินการ
ที่เพียงพอตอการปองกันและควบคุม

เรารูอะไร...ความทาทายและโอกาสการลดโรคและผลกระทบ
ธรรมชาติวิทยาของโรคในบุคคลและประชากร
หลักฐานทางระบาดวิทยา การวิจัย และประสบการณระหวางประเทศ เปนพื้นฐานสำคัญอยางมากในการนำสูกรอบความเขาใจการ
ปองกันโรคไมติดตอภาพรวมอยางบูรณการโดยเฉพาะ หลักการปองกันควบคุมในประเด็น ปองกันควบคุมเพื่อลดกลุมปจจัยเสี่ยงลดกลุมโรค
ความจำเปนการบริหารภาพรวมอยางบูรณาการ ความจำเปนในความรวมมือระหวางภาคีภาคสวนในระดับรวมคิดรวมทำ
ผลกระทบ “สุขภาพ” ทีส่ งั เกตไดจาก การเจ็บปวย ความพิการ การตาย และภาระโรคจากการปวยและตายกอนวัยอันควร พบวากลุม โรค
ทีส่ ามารถจัดการไดดว ยการบริการทางการแพทยและบริการการปองกันทีม่ ลี กั ษณะเฉียบพลันและกึง่ เฉียบพลันมีแนวโนมลดลง ขณะที่ “กลุม โรค
ไมติดตอ” รวมทั้งโรคอื่นๆ ซึ่งมีรากของสาเหตุจากแบบแผนวิถีชีวิตและสภาวะแวดลอมที่เสี่ยงจะถูกกระทบมากที่สุดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและ
จากการสังเกตทางระบาดวิทยาในกลุม ประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจปานกลางถึงต่ำพบวา การตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึง่ เปนกลุม โรคไมตดิ ตอ
หนึ่งในสี่ที่สำคัญมีการตายสูงในชวงอายุ 30-69 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่นอยกวาในประเทศพัฒนาแลวถึงสิบป นอกจากนั้น ยังพบวาแมในชวงอายุ
วัยทำงาน 15-59 ปก็พบโรคไมติดตอที่รวมเอากลุมโรคไมติดตอเรื้อรังและการบาดเจ็บไดเปนสาเหตุเกินครึ่งของการตายในวัยทำงานของประเทศ
กำลังพัฒนายกเวนเอเชียใตและ sub-Saharan Africa เรียบรอยแลว และจากการรายงานขององคการอนามัยโลกในป พ.ศ. 2548 ยังพบวา
ในประเทศกำลังพัฒนาการตายจากโรคไมติดตอสำคัญ (เฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง) นี้มีถึง
รอยละ 60 ของการตายทัง้ หมดของโลกซึง่ เปนสองเทาของการรวมเอาการตายจากทัง้ โรคติดตอสำคัญ (เอดส วัณโรค มาลาเรีย) การตายจากมารดา
และทารกรวมทั้งภาวะขาดอาหารรวมกัน ทั้งยังพบวาชวงการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยาสูโรคไมติดตอนี้ใชเวลาที่สั้นกวาประเทศที่พัฒนาแลว
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจปานกลางก็มีสถานการณที่ไมแตกตางจากประเทศกลุมเดียวกันมากนัก ตอง
พบกับการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยาใหญนี้ ทำใหประเทศตองเผชิญกับทั้งปญหาโรคติดตอบางโรคที่ยังรุนแรงอยู + กลับมา + หรือโผล
มาใหม และกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง การบาดเจ็บ ขณะที่ระบบสุขภาพยังไมเขมแข็งที่จะตอบสนองสถานการณใหมไดดี
ทั้งนี้ จากลักษณะเฉพาะของกลุมโรคนี้ที่สวนใหญมีสภาวะเรื้อรัง ตั้งแต ระยะการกอเกิดโรคที่คอยๆ สะสมเกิดขึ้น (Insidious onset)
การแฝงตัวนาน (long latent period) และการดำเนินโรคยาวนาน (long duration) ธรรมชาติของโรคในบุคคลและการกระจายของโรคในประชากร
สามารถนำมาสรุปเพื่องายตอการนำไปประกอบความเขาใจใชในการเชื่อมกับรากของสาเหตุไดดังนี้
ธรรมชาติของโรคในบุคคล
ั ติ นใหเกิดการรับเอาปจจัยเสีย่ งสาเหตุตา งๆ เขาไปสะสมในรางกายมีความสำคัญ อยางไรก็ตาม
Ú การตัดสินใจเลือกบริโภคหรือปฏิบต
เพราะความไมรูเทาทัน และระยะแฝงตัวกอนเกิดพยาธิสภาพและแสดงตัวของโรคใชเวลานานเปนปๆ ทำใหพฤติกรรมเสี่ยงถูก
ยอมรับเขาสูก ารปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวันและทำเปนปกติจนแสดงออกเปนแบบแผนวัฒนธรรม รวมทัง้ ความผิดปกติทค่ี อ ยๆ กอตัวขึน้
มีผลตอความรับรูที่จะไมเห็นความสำคัญตอการลดหรือกำจัดสาเหตุของการเกิดโรคของคนสวนใหญ
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Ú

แมเมื่อเปนโรคแลวการดำเนินโรคของโรคไมติดตอกลุมนี้จะยังไมแสดง ความรุนแรงใหเห็นตั้งแตระยะตน การดำเนินโรคคอยเปน
คอยไปใชเวลาเปนเดือนๆ หรือเปนปๆ ทำใหผูเปนโรคและการตัดสินใจของผูลงทุนทั้งตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน มองวา
รอได มักผลัดวันประกันพรุง ไมสนใจหรือชะลาใจที่จะจัดการโรคตั้งแตระยะตนๆ อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดพยาธิสภาพแลวใน
รางกายการคืนตัวกลับมาใหเปนปกติสมบูรณไมมพี ยาธิสภาพเหลืออยูแ ทบจะเปนไปไมได โดยเฉพาะเมือ่ เนือ้ เยือ่ และอวัยวะถูก
ทำลายไปมากแลว ทำใหตองการการดูแลรักษายาวนานตลอดชวงชีวิตและตองการการบริการที่มีความเฉพาะทางเพิ่มขึ้น
และซับซอนขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนผูเปนโรคมีความตองการการพึ่งพิงที่สูงขึ้นจากความเจ็บปวยเรื้อรังและความพิการ

ธรรมชาติของโรคในประชากร
Ú จากธรรมชาติของระยะเวลาการเกิดและการดำเนินโรคยาวนานเกือบตลอดชวงชีวิตทำใหแมวาจำนวนผูเปนโรคหรือผูปวยรายใหม
ที่ถูกวินิจฉัยในแตละปจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไมรวดเร็วทันที แตเปนผลใหมจี ำนวนสะสมของผูเปนโรคและความตองการการรักษา
จะเพิ่มขึ้นทุกป ประกอบกับการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของปจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดโรคที่แฝงมากับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของชุมชนโดยไมรูเทาทัน รวมทั้งสถานการณโลกาภิวัฒนที่เขามาอยางรวดเร็วรุนแรงโดยเฉพาะสวนที่ไมเอื้อตอสุขภาพเปนปจจัย
กำหนดสำคัญทำใหเกิดรายโรคใหมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นไมถึงกึ่งศตวรรษมานี้ เปนผลใหเกิดการ
สะสมของจำนวนผูเปนโรค การเจ็บปวย ความพิการ จำนวนสูงมากจนเปนปญหาสาธารณะของชุมชน เปนภาระหนักมาก
กับระบบบริการโดยเฉพาะระบบบริการดูแลรักษาที่ยังไมปรับตัวตอบสนองกับปญหาโรคเรื้อรัง นอกจากนั้นยังทำใหเกิดการ
สูญเสียประสิทธิผลประสิทธิภาพของการผลิตของชุมชนเพราะประชากรทีเ่ จ็บปวยซึง่ สวนใหญจะอยูใ นวัยทำงานและมีประสบการณ
รวมทั้งสูญเสียคาใชจายจำนวนมหาศาลมีผลใหมีการลดลงของรายไดโดยรวมของชุมชนตามมาเพื่อใชในการรักษา ทดแทน
รายไดจากการขาดงาน การปรับสภาพแวดลอมและอุปกรณการดำรงชีวิต รวมทั้งจากการสูญเสียกำลังการผลิตและจากการลงทุน
ใหญเพื่อบรรเทาทุกขผูเจ็บปวย ผูพิการ
การเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วของจำนวนผูเ ปนโรคและภาระโรครวมทัง้ ผลกระทบตางๆ ของโรคไมตดิ ตอมีลกั ษณะหลักๆ รวมกันสอดคลองกัน
ในทุกประเทศของโลก จากการศึกษาและสรุปสังเคราะหโดยองคการอนามัยโลกพบวา การเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นของจำนวนผูเปนโรคและ
จำนวนภาวะตอเนือ่ งและแทรกซอนจากการดำเนินโรคนัน้ เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของปจจัยเสีย่ งรวมหลายระดับในบุคคล และประชากร โดยมีลกั ษณะ
เปนโซสาเหตุที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลความสัมพันธกับปจจัยกำหนดรวมตางๆ ที่อยูในแบบแผนวิถีชีวิต สิ่งแวดลอม หรือ
เงื่อนไขที่เสี่ยง ดังแผนภาพที่ 1.2
ประเด็นสำคัญทีค่ วรสนใจ คือ การเพิม่ ขึน้ ของจำนวนและความรุนแรงของโรคกลุม นีส้ ว นใหญเกิดมาจากการเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วของ
จำนวนประชากรที่มีปจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไดเปนหลัก ไดแก พฤติกรรมเสี่ยง ขณะที่การเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมเสี่ยงเหลานี้มีความสัมพันธกับ
ปจจัยกำหนด ไดแก แบบแผนวิถีชีวิต สิ่งแวดลอม หรือเงื่อนไขที่เสี่ยง ซึ่งยังไมเปนที่รับรูเขาใจและคุนเคยของคนสวนใหญโดยเฉพาะในระยะตน
ของการระบาดของโรค ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงเหลานี้กลับถูกยอมรับและเชื่อวาเปนเรื่องมาตรฐานปกติของสังคมและคนทั่วไป

ความเสี่ยง
หมายถึง โอกาสของการเกิดผลลัพธที่เปนผลรายตอสุขภาพ หรือ ปจจัยที่เพิ่มโอกาสของการเกิดผลลัพธฯ
ปจจัยเสี่ยง
หมายถึง สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ ชีววิทยา ตลอดจนพฤติกรรมหรือสิ่งแวดลอมตางๆ ที่สัมพันธกับสาเหตุ หรือเปนสาเหตุ
ของการเพิ่มโอกาสที่จะปวยจากโรคบางชนิด การเสื่อมสุขภาพ หรือการไดรับบาดเจ็บมากขึ้น และเมื่อคนพบปจจัยเสี่ยงไดแลวยอมจะนำไป
เปนฐานในการกำหนดกลวิธีและกิจกรรมตางๆ เพื่อปองกันควบคุมและสงเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมเสี่ยง
รูปแบบเฉพาะของพฤติกรรมซึง่ ไดรบั การพิสจู นแลววามีความสัมพันธกบั การเพิม่ โอกาสทีจ่ ะปวยจากโรคบางชนิดหรือการเสือ่ มสุขภาพ
มากขึ้น พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ไดชื่อวา เสี่ยง โดยมีขอมูลดานระบาดวิทยาหรือขอมูลทางสังคมดานอื่นๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เสี่ยงคือเปาหมายหลักในการปองกันโรค พฤติกรรมเสี่ยงอาจมองกันในแงของการสนองตอบ หรือกลไกที่คนเราใชในการรับมือกับสภาพ
ความเปนอยูที่พลิกผันไปในทางเลวราย
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แผนภาพที่ 1.2 ลูกโซสาเหตุของการเผชิญปจจัยตางๆ (Exposures) ซึ่งนำสูการเกิดโรคไมติดตอ
ปจจัยระยะไกล
ดานสังคม เศรษฐกิจ
(Distal causes)

ปจจัยเสี่ยงใกลชิด
ดานพฤติกรรม
(Proximal causes)

ปจจัยเสี่ยงสาเหตุ
ชีวสรีระหรือ
พยาธิสรีระ

ผลลัพธ

ผล
ตอเนื่อง
ที่ตามมา

ขาวสารผิดๆ

บริโภคยาสูบ

ภาวะความดัน
โลหิตสูง

โรคทางเดินหายใจ
อุดกั้นเรื้อรัง

สังคมเมืองที่
ไมมีสุขภาพ

บริโภคแอลกอฮอล
จำนวนมาก

ภาวะน้ำหนักเกิน
และอวน

มะเร็งบางชนิด

ระดับการศึกษา

บริโภคเกิน
ไมไดสัดสวน

ภาวะความผิดปกติ
น้ำตาลในเลือด/
เบาหวาน

อาชีพเสี่ยง

ขาดกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอ

ภาวะไขมัน
ผิดปกติ

เจ็บปวย
ซ้ำซอน
พิการ

โรคไตลมเหลว
ตาย

โรคหัวใจ
โคโรนารี่

คุณภาพชีวิต
ลดลง

อัมพาต
การรักษาดูแล

การปองกัน
วัตถุประสงคผลลัพธที่ดีขึ้น...ลดเสี่ยงลดโรค

ตารางที่ 1.2 การแบงหมวดหมูของความดันโลหิตสูง เบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ปจจัยเสี่ยง และปจจัยกำหนด เพื่อการควบคุมปองกันและจัดการ
ปจจัยเสี่ยงและปจจัยปองกัน

ปจจัยเสี่ยงและเครื่องบงชี้ทางชีวสรีระ

โรคและสภาวะเรื้อรังที่ปองกันได

ปจจัยดานพฤติกรรม
ภาวะอวน
โรคหัวใจขาดเลือด/อัมพาต
- บริโภคอาหารและกิจกรรมทางกาย
ภาวะความดันโลหิตสูง
เบาหวานประเภทที่ 2
- การใชยาสูบและแอลกอฮอลที่ผิด
ภาวะไขมันผิดปกติ
โรคไต
ปจจัยทางจิตสังคม
ภาวะไมสมบูรณของความทนทานตอน้ำตาล
- “ความรูสึกควบคุมได”
ภาวะโปรตีนในปสสาวะ
“Sense of control”
- การสนับสนุนทางสังคม/
การกีดกันทางสังคม
- อารมณที่แข็งแรง
ปจจัยในระยะตนของชีวิต
- สุขภาพแม/น้ำหนักแรกเกิดต่ำ
ปจจัยที่ปรับเปลี่ยนไมได : อายุ เพศ พันธุกรรม ประวัติครอบครัว
ปจจัยกำหนดทางสังคมสิ่งแวดลอม (อาจปรับเปลี่ยนได) : สถานะทางสังคมเศษรฐกิจ ลักษณะชุมชน (ไดแก ตนทุนทางสังคม ฯลฯ)
สภาพการทำงาน สิ่งแวดลอมทางสุขภาพ เปนตน
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ธรรมชาติของปจจัยเสี่ยงในบุคคลและประชากร
จากการศึกษาและวิจยั ธรรมชาติของการเกิดโรคและปจจัยสาเหตุของโรคกลุม นีใ้ นประเทศตางๆ รวมทัง้ ประเทศไทยตัง้ แตกลางศตวรรษ
ที่ผานมา พบลักษณะทางธรรมชาติของปจจัยเสี่ยงสาเหตุที่สำคัญ ดังนี้
ธรรมชาติของปจจัยเสี่ยงและโอกาสเสี่ยงการกอเกิดโรคในบุคคล
Ú มาจากหลายปจจัยเสี่ยงหลายระดับ ปจจัยเหลานี้อาจเปนปจจัยในคน ไดแก ลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมและชีวภาพ และ
ปจจัยในสภาพแวดลอมทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจที่เสี่ยง หรือปจจัยทั้งหมดรวมกัน
Ú ระดับความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงกอเหตุตางๆ ในระดับชีวสรีระและพฤติกรรม มีผลตอโอกาสการกอเกิดโรคไมติดตอใน
ลักษณะตอเนื่อง (Continuous) ไมใชมีผลตอโอกาสการกอเกิดโรคในลักษณะมีขอบเขตที่ชัดเจนจากสถานะหนึ่งไปสูอีกสถานะ
หนึ่ง (thresholds) ไดแก ความดันโลหิต คลอเลสเตอรอล น้ำหนักเกิน สูบบุหรี่
Ú ความเสี่ยงจะทวีคูณเมื่อปจจัยเสี่ยงหลายปจจัยพบรวมกัน และปจจัยเสี่ยงมักพบอยูรวมกันบอยๆ
Ú ปจจัยเสี่ยงเหลานี้เราตองเผชิญ รับมา สะสม และเปลี่ยนแปลงตั้งแตอยูในครรภจนตลอดชวงชีวิต
แผนภาพที่ 1.3 ธรรมชาติของโรคไมติดตอและปจจัยเสี่ยงสำคัญ โดยผานทางกรอบชวงตางๆ ของชีวิต

การพัฒนาของโรคไมติดตอ

ระยะใน
ครรภ

ระยะ
ทารกและวัยเด็ก

สังคม สังคม เศรษฐกิจ/
เศรษฐกิจ/
โรค/
สถานะ อัตราการเจริญ
โภชนาการ
เติบโต
ของ
มารดา/
น้ำหนัก
แรกเกิด

ระยะ
วัยรุน

ระยะ
ผูใหญ

อวน/
ขาดกิจกรรม
ทางกาย/
บริโภคยาสูบ

นิสัยที่เสี่ยง/
ปจจัยเสี่ยงในระดับ
ชีวสรีระ

สูง
ชวง
ความเสี่ยง
ถูกสะสม

ต่ำ

อายุ
ที่มา : Aboderin et al., 2002

ธรรมชาติของปจจัยเสี่ยงและโอกาสเสี่ยงการกระจายของโรคในประชากร
ิ ตอจำนวนสวนใหญหลักๆ มาจากสวนกลางของแบบแผนการกระจายของปจจัยเสีย่ งใดๆ
Ú การเกิดเหตุการณการเกิดโรคไมตด
มากกวามาจากสวนปลายสุดของหางการกระจายดังแผนภูมิตัวอยาง
Ú เหตุการณการเกิดโรคไมติดตอสวนใหญเกิดขึ้นในกลุมคนที่มีการเพิ่มขึ้นของปจจัยเสี่ยงหลายปจจัยมากกวาการเพิ่มขึ้น
อยางชัดเจนของปจจัยเสี่ยงเพียงปจจัยเดียว
Ú สิ่งแวดลอมทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู มีปฏิสัมพันธและอิทธิพลตอการเพิ่มขึ้น คงอยู หรือลดลง ของ
ปจจัยเสี่ยงทุกระดับโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งถูกแสดงออกในรูปของการใหคุณคา การตัดสินใจ การปฏิบัติ อยูในชีวิตประจำวัน
ทั้งการกิน การอยู การตัดสินใจ การปฏิบัติตัวตามวัย และการปฏิบัติตัวตอบสนองตอสิ่งแวดลอมของทั้งบุคคล ประชากรทั่วไป และ
ผูนำระดับตางๆ ในชุมชน นับวาเปนปจจัยสำคัญเชิงยุทธศาสตรการลดและควบคุมโรคไมติดตอ เพราะสามารถปรับเปลี่ยนได

18

แผนภาพที่ 1.4 ตัวอยางการกระจายของความเสี่ยงสำหรับกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดและกลยุทธการจัดการ
ลดโรคบนพื้นฐานประชากรและกลุมบุคคลเสี่ยงสูง (Population & High-risk Based Management Strategies)
รอยละ 5 ของบุคคลที่เปนโรค
มีคาปจจัยเสี่ยงระดับต่ำ

~รอยละ 70 ของบุคคลที่เปนโรค
มีคาปจจัยเสี่ยงระดับปานกลาง

~รอยละ 25 ของบุคคลที่เปนโรค
มีคาปจจัยเสี่ยงระดับสูง

การเขาถึงทางประชากรโดยขับเคลื่อน
การกระจายของประชากรทั้งหมด
ความเสี่ยงระดับบุคคล
ของโรคหัวใจขาดเลือด
การเขาถึงทางกลุมบุคคลเสี่ยงสูง
โดยระบุบุคคลเสี่ยงสูงและลดเสี่ยง
ในบุคคลหรือกลุมบุคคล

การกระจายของจำนวนผูมีปจจัยเสี่ยงระดับตางๆ

แผนภาพที่ 1.5 ระดับตางๆ ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพ
นโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
องคกร สถาบัน

อ
ตล

Life

ดช


วง
oc ur ชวี ติ
se

เพื่อนบานและชุมชน
สภาพแวดลอมที่อาศัยอยู
ความสัมพันธสภาพแวดลอมทาง
ปจจัยเสี่ยงระดับบุคคล สังคม
หนทางสูพยาธิสรีระ

สุขภาพบุคคล
สุขภาพประชากร

ลอ
ม

ปจจัยพันธุกรรม

วด
สิ่งแ

ที่มา : epidemiologic reviews, Gielen, A. C. et al. Epidemiol Rev 2003 25:65-76.
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สถานการณความเสี่ยงในชุมชนไทย
จากการศึกษาปจจัยเสี่ยงรวมที่เปนสาเหตุของกลุมโรคที่ทำใหเกิดการปวยและตายกอนวัยอันควร ในป พ.ศ. 2547 ไดแสดงถึงความ
สอดคลองของปจจัยเสี่ยงรวมสำคัญในโรคไมติดตอเรื้อรังและการบาดเจ็บ ไดแก
• บริโภคยาสูบ
รอยละของภาระโรคจากการปวยและตายกอนวัยอันควรจาก
• บริโภคแอลกอฮอลที่เสี่ยงตอสุขภาพ
ป
จจัยเสี่ยงรวมหลักที่เปนสาเหตุ คาดประมาณในป พ.ศ. 2547
• วิถีชีวิตนั่งๆ นอนๆ
• บริโภคเกินไมไดสัดสวน
(เกลือ ไขมัน แคลอรี ฯลฯ)
• ภาวะน้ำหนักเกินและอวน
• ภาวะความดันโลหิตที่สูงขึ้น
• ภาวะระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น
• ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
• พฤติกรรมความไมปลอดภัย

ที่มา : Report of Burdeu of Diseases 2004; printed in process.
Bureau of Policy and Plan, Ministy of Public Health Thailand.
ตารางที่ 1.3 จำนวนประชากรไทยที่มีปจจัยเสี่ยงหลัก คาดประมาณ พ.ศ. 2550
ปจจัยเสี่ยงหลัก**
บริโภคยาสูบ
บริโภคแอลกอฮอลเกินหรือดื่มหนัก
บริโภคแอลกอฮอลในรูปแบบแผนที่เสี่ยง
- ดื่มหนักเกิน 5 แกว อยางนอย 3 ครั้งใน 1 เดือน
- ดื่มแลวขับมอเตอรไซด
- ดื่มแลวขับรถยนต
ไมสวมหมวกนิรภัย
บริโภคผักผลไมต่ำ
ขาดกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกกำลังกายที่เพียงพอ
ขาดการออกกำลังกายแบบมีแบบแผน
(อยางนอย 30 นาที/ครั้ง 3 ครั้ง/สัปดาห)
น้ำหนักเกินและอวน (จากการสัมภาษณ/ตรวจรางกาย)
ภาวะความดันโลหิตสูง (จากการสัมภาษณ/ตรวจรางกาย)
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (จากการสัมภาษณ/ตรวจรางกาย)
ที่มา : สำนักโรคไมติดตอ (ฉ. 2549) คาดประมาณ *TBRFSS2548* TNHEXAM2546
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ลานคน
~ 10.7
~ 1.7
~ 6.6
~ 7.4
~ 4.8
~ 22.1
~ 37.2
~ 4.1
~ 33.2
~ 9.2 / ~ 14.3
~ 4.5 / ~ 10.6
~ 1.9 / ~ 3.2

ประสบการณการปองกันที่ประสบความสำเร็จของโลก
จากการศึกษารวบรวมการดำเนินการควบคุมปองกันโรคไมตดิ ตอโดยองคการอนามัยโลก และเครือขายวิชาการ ไดสรุปและเสนอหลักการ
ทบทวนหลักฐานที่มีอยูโดยการเลือกหลักฐานเพื่อเลือกมาตรการ นโยบาย และการดำเนินการแทรกแซงไดคำนึงถึง
• การดำเนินการที่มีประสิทธิผลคุมคาใชจายและจายไดในประเทศหรือชุมชนนั้นๆ กอนที่จะขยายการปฎิบัติดำเนินการ
• ตองทบทวนและคาดประมาณความมีประสิทธิผลคุมคาตอนโยบายการดำเนินการตางๆ ทั้งที่ยึดการดำเนินการเกิดการปฏิบัติของ
บุคคลแตละคนและการขับเคลือ่ นใหเกิดการปฏิบตั ขิ องประชากรสวนใหญโดยรวมซึง่ พิสจู นหรือมีแนวโนมจำนวนของโรค ผลตอเนือ่ ง
และผลกระทบอยางชัดเจนมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ผลการทบทวนมาตรการ นโยบาย และการดำเนินการแทรกแซงเพื่อใหเกิดการปองกันควบคุมในการลดจำนวนและผลกระทบของ
โรคไมติดตอจากการปวยและตาย พบวา
1. ประสบการณที่ประสบความสำเร็จผานมาสวนใหญอยูในประเทศพัฒนาแลว ไดแก
Ú กลุมมาตรการที่มีประสิทธิผลคุมคาสูงและควรขยาย ไดแก
• การดำเนินการควบคุมบริโภคยาสูบ
• มาตรการการลดการบริโภคเกลือและการควบคุมสหปจจัยเสี่ยงของกลุมเสี่ยงสูงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
• มาตรการเพิ่มแบบแผนการบริโภคที่มีสุขภาพและมีกิจกรรมทางกาย
• การคนพบมะเร็งตั้งแตระยะตนและรักษาที่มีประสิทธิผล
• การรักษาและปองกันโรคหัวใจและอัมพาตเฉียบพลัน (stroke)
• มาตรการการปองกันการบาดเจ็บระหวางภาคสวนตางๆ
Ú กลุมมาตรการที่กำลังศึกษาทบทวน ประเมินความคุม และคาดประมาณคาใชจาย ไดแก
• ทางเลือกนโยบายประเทศที่ดีที่จะบรรลุการลดการบริโภคไขมันรวมและไขมันแปลง (saturated and trans fat ไดแก
chemically hydrogenated plant oils)
• การนำนโยบายสูการปฏิบัติที่พบวามีความสัมพันธความเสี่ยงของปจจัยสาเหตุสูงและชัดเจนและมีความเปนไปไดสูงของ
ประโยชนที่จะเกิดขึ้น ในการดำเนินการระดับบุคคล ไดแก การลดโอกาสเกิดเบาหวาน การปรับโครงสรางระบบสุขภาพ และ
เบาหวานตัง้ แตระยะตน กระบวนการตัดสินทางนโยบายในวงกวางบนหลักฐาน เปนและสรุปเบือ้ งตนโดยองคการอนามัยโลก
การศึกษาทบทวนยังพบวา นอกจากการมีนโยบายและมาตรการโครงการที่ชัดเจนมีประสิทธิผลคุมคาแลว ประเด็นที่มีความสำคัญและ
เปนปจจัยนำสูความสำเร็จพอๆ กับการมีนโยบายที่ดี ไดแก กระบวนการนำนโยบายสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลและคุมคา ซึ่งตองการ
หลักฐานเชนเดียวกัน

ความทาทายและโอกาส .......ความรวมมือภาคีและการบูรณาการ
จากลักษณะธรรมชาติของโรคทีเ่ รือ้ รังและซับซอนทัง้ ยังมีขนาดของโรคขนาดใหญและมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ รวดเร็วจากการเพิม่ ขึน้ ของปจจัย
สาเหตุและปจจัยกำหนด รวมทั้งแนวทางทิศทางเปาหมายการดำเนินการลดเสี่ยงลดโรค รวมทั้งความสำคัญของลักษณะและเงื่อนไขจำเปนที่
กลาวถึงขางตนแลวยังพบวาในระดับประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนายังมีปญหาจากสถานการณความสามารถของประเทศในการปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอ ไดแก
• นโยบายและกลยุทธที่ชัดเจนมีนอย
• ทรัพยากรจำกัด
• การดูแลที่เปนชิ้นๆ แยกสวน และไมประสานดำเนินการ
• ขอผูกมัดหรือพันธะตอการปองกันในระดับต่ำ
• ขาดระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา
• แนวทางการดูแลรักษาที่ไมเพียงพอ
• ความสามารถในการดูแลสุขภาพพื้นฐานในการจัดการโรคไมติดตอไมเพียงพอ
• ขาดการลงทุนอยางมากในการทำวิจัย
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“การบริหารจัดการภาพรวมอยางบูรณาการเพื่อใหเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพการลดปจจัยเสี่ยงและลดโรคเรื้อรัง” นับเปนหนึ่งในประเด็น
สำคัญที่สุดในปจจุบันของโลก แมแตในการดูแลสุขภาพของประเทศที่พัฒนาแลวและกำลังเผชิญปญหานี้อยูเชนกัน นักวิเคราะหทานหนึ่งไดลง
ความเห็นวามัน เปน “กุญแจสูระบบดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน” (A Sustainable Health Care System) ซึ่งจากการทบทวนพบวาปจจัยความสำเร็จ
จะประกอบดวยปจจัย 8 ประการ ไดแก
1. เปาประสงคและคุณคารวมกัน
2. เนนที่ปจจัยกำหนดสุขภาพ
3. ภาวะผูนำ หุนสวน และการลงทุน
4. โครงสรางภายในและความสามารถดานสาธารณสุข
5. โครงสรางภายในและความสามารถในการดูแลปฐมภูมิ
6. โครงสรางภายในและความสามารถของชุมชน
7. การบูรณาการการปองกันโรคเรื้อรังและการจัดการ
8. การกำกับติดตาม การประเมินผล และการเรียนรู

โรคไมติดตอ ปญหาสาธารณะ และความรวมมือ
กระบวนการนำนโยบายการลดเสีย่ งลดโรคและภาระสูก ารปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิผลและคุม คา จึงจำเปนตองมีการปรับและจัดกระบวนการ
นำสูการปฏิบัติทั้งดานนโยบาย สังคม เศรษฐกิจ การปรับสภาพแวดลอมที่อาศัยอยู การปรับชุมชน การปรับการบริการสาธารณสุข และการ
บริการสนับสนุนการดูแลสุขภาพรายบุคคลใหเกิดความตอเนื่อง ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ เอื้อและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ประสานดำเนินการดูแล
ตลอดจนสนับสนุนการจัดการตนเองตลอดชวงชีวิตไปพรอมกัน นับเปนกระบวนการใหญที่จำเปนตองมีการบริหารจัดการดำเนินการสูเปา
ประสงคและผลลัพธสุดทายรวมกันเพื่อลดและไมใหเกิดภาระโรค ความพิการ การบริการ และคาใชจายอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพได
อยางยั่งยืน
วิสัยทัศนและความรูที่ถูกตองในการจัดการกับปญหาดังกลาว มียุทธศาสตรที่ผานการพิสูจนแลววามีประสิทธิผลในการควบคุมภาระ
ที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีเปนที่นาเสียดายวาในระดับประเทศและในหลายๆ ชุมชนยังขาดพันธะสัญญาที่เขมแข็งและการปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม
ดังนั้น ในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา องคการอนามัยโลกจึงไดพัฒนาและเนนถึงแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรโลกเพื่อการปองกันและควบคุม
โรคไมติดตอ (2008-2013 action plan for the global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases) ในการทำให
เกิดการปฏิบตั กิ ารตามแผนนีไ้ ดเรียกรองโดยกลาวถึง “….ความตองการในการลงทุนเพือ่ การปองกันโรคไมตดิ ตอโดยการบูรณาการเขาเปน
สวนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน การปองกันโรคไมติดตอเปนหนาที่ของทุกภาคสวน ผลสำเร็จที่ไดรับจะมากขึ้นหาก
สามารถผลักดันนโยบายเขาสูทุกหนวยงาน ไมเฉพาะหนวยงานสาธารณสุขเทานั้น ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด จำเปนตองเอาจริงเอาจัง และ
พรอมเพรียงในการหลีกเลี่ยงโรคที่ปองกันไดเหลานี้ รวมทั้งปกปองคนนับลานจากความทุกขทรมานที่ไมพึงประสงค และการตายกอนวัย
อันสมควร......”

การบูรณาการการเขาถึงการปองกันโรคไมติดตอ หมายถึง
• การลดปจจัยเสี่ยงรวมสำคัญ
• การใชทรัพยากรชุมชนและการบริการสุขภาพรวมกัน
• การเชื่อมและสรางความสมดุลของความพยายามเพื่อการปองกันสุขภาพ
• การสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจสุขภาพของตนเอง
• สรางขอตกลงกลยุทธรวมกันระหวางหุนสวนตางๆ ของทั้งรัฐและเอกชนในความพยายามเพื่อเพิ่มความรวมมือและ
ตอบสนองตอความจำเปนของประชากร
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นอกจากนั้น การปรับระบบสุขภาพและการบริการใหตอบสนองโรคเรื้อรังใหมีความยั่งยืนในบริบทชุมชนหนึ่งๆ นั้นจึงตองการความ
รวมมือกันของภาคสวนตางๆ ซึ่งมีความสำคัญอยางยิ่ง ใน 3 กลุมเปาหมายใหญ ไดแก กลุมบุคคลและครอบครัว กลุมชุมชน กลุมดานบริการ
สาธารณสุขและบริการสุขภาพ บุคคล (ดังแผนภาพที่ 1.6)
ทั้งนี้ ในการเคลื่อนระบบสุขภาพและสาธารณสุขตองมีทิศการพัฒนาการปองกันสำคัญที่ชัดเจนรวมกัน ไดแก
• มุงเนนจัดการปจจัยสาเหตุการเกิดและการดำเนินโรคตอเนื่อง
• การปองกันปฐมภูมิเปนพื้นฐานสำคัญ
• การนำการปองกันสูทุกระดับการบริการและการเขาถึงการดูแล
• การจัดการความเสี่ยงในระดับการดูแลปฐมภูมิ
• การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทั้งโดยไมใชยาและใชยา
• การสนับสนุนปรับวิถีชีวิต/การจัดการตนเอง
• ความตอเนื่อง ความครอบคลุมภาพรวม และการประสานการดูแลสุขภาพ
• การขับเคลื่อนหนวยบริการสาธารณสุขใหตอบสนองโรคเรื้อรังอยางมีคุณภาพ

ปจจัยความสำเร็จ

ทิศการปองกัน

แผนภาพที่ 1.6 กงลอความรวมมือขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายและสมรรถนะสูความสำเร็จ
การพัฒนาระบบปองกันและจัดการโรคเรื้อรังไทย

- มุงเนนจัดการปจจัยสาเหตุการเกิดและการดำเนินโรคตอเนื่อง
- การปองกันปฐมภูมิเปนพื้นฐานสำคัญ
- การนำการปองกันสูทุกระดับการบริการและการเขาถึงการดูแล
- การจัดการความเสี่ยงในระดับการดูแลปฐมภูมิ
- การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ ง้ั โดยไมใชยาและใชยา
- การสนับสนุนปรับวิถีชีวิต/การจัดการตนเอง
บริการ
- ความตอเนื่อง ความครอบคลุมภาพรวม
สุขภาพ
และประสานการดูแลสุขภาพ
พื
้นฐาน
- การขับเคลื่อนหนวยบริการสาธารณสุขให
ตอบสนองโรคเรื้อรังอยางมีคุณภาพ

ชุมชน

ตระหนัก จัดการ เอื้อสิ่งแวดลอม/
ทรัพยากรทองถิ่น ชุมชนเขมแข็งลดเสี่ยง

ทองถิ่น

ครอบครัว
บุคคล

ตระหนัก

จัดการตนเอง ลดเสี่ยง
ลดโรค เพิ่มคุณภาพชีวิต

เครือขาย

- เปาประสงคและคุณคารวมกัน
บริการ
- เนนที่ปจจัยกำหนดสุขภาพ
สุขภาพ
- ภาวะผูนำ, หุนสวน และการลงทุน
สนับสนุน
- โครงสรางภายในและความสามารถดาน
สาธารณสุข/การดูแลพื้นฐาน/ชุมชน
- การบูรณาการการปองกันโรคเรื้อรังและการจัดการ
- การกำกับติดตาม การประเมินผล และการเรียนรู

ปกครอง
สาธารณสุข
ตระหนัก ตอบสนอง สนับสนุนจัดการ
ตนเอง สูระบบดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน
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แนวกิจกรรมการทำใหเกิดการบูรณาการ
โดยมีแนวทางและขอเสนอแนะแนวการจัดบูรณาการในหลายรูปแบบของการเขาถึง ในที่นี้พอสรุปไดดังนี้คือ
1. การจัดปรับและเรียง วิสัยทัศน เปาประสงค และกลยุทธดำเนินการใหเกิดการบูรณาการการบริการในภาพรวมใหเอื้อตอการปองกัน
และจัดการโรคที่ดีขึ้น
2. การเชื่อมโยงการเขาถึงการดูแลในระดับบุคคลและประชากร
3. การสรางการปองกันเขาไปในการริเริ่มการจัดการโรคเรื้อรัง
4. รวมกันวางแผนเพื่อประสานความพยายามการดำเนินงานและ/หรือทรัพยากร
5. กลไกสนับสนุนการใชขาวสารรวมกัน การสื่อสาร และการประสานงาน
6. บูรณาการระดับบริการเพื่อเพิ่มการดูแลที่ครอบคลุมในภาพรวมเบ็ดเสร็จและตอเนื่อง เปนตน

ถึงเวลาตองปฏิบัติและเครื่องมือที่จำเปน
องคการอนามัยโลกไดเนนย้ำวาการแกไขปญหาสุขภาพโรคไมติดตอเรื้อรังของประชากรจะเกิดประสิทธิผลนั้นจำเปนตองมุงเนนที่การ
ปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไมติดตอและสามารถดำเนินการไดครอบคลุมประชากรจำนวนมากได ซึ่งถือ
เปนหัวใจสำคัญของการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ มีขอมูลยืนยันวาการจัดการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่สำคัญ 10 ปจจัยเพียง
รอยละ 20 จะสามารถลดอัตราตายลงถึงรอยละ 47 และลดภาระโรคลงมากกวา 1 ใน 3 ดังนั้นในระยะ 2 ทศวรรษหนาจะสามารถลดปจจัย
เสี่ยงลง ถึงรอยละ 25 หากดำเนินการตามมาตรการที่มีศักยภาพ
กลุมกลยุทธการขับเคลื่อนการปฏิบัติการการลดเสี่ยงลดโรค
เนือ่ งจากสถานการณระบาดของโรคกลุม นีท้ วีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยสถานการณ
โรคไมติดตอไดระบาดในทุกพื้นที่ทั้งในเมืองและชนบทและกำลังเปนภาระกับการบริการและครอบครัวอยางมาก จึงถึงเวลาที่ทุกประเทศและ
ประเทศไทยในทุกชุมชนทุกคนตองไดรับรู ตระหนัก เรียนรูและเริ่มตนจัดการปญหาความเสี่ยงนี้อยางจริงจังกอนที่ทุกอยางจะสายไป ปจจุบัน
ทั้งประเทศพัฒนาแลวและประเทศกำลังพัฒนาลวนตองใชความพยายามอยางมากในการขับเคลื่อนใหเกิดประสิทธิผลซึ่งพอสรุปแนวการ
ปฏิบัติการเพื่อการเขาถึงการปองกันควบคุมไดเปนกลุมๆ ตามเปาหมายและมาตรการหลักไดเปน 2 กลุมกลยุทธหลักโดยมุงเนนการจัดการ
ปจจัยเสี่ยง และปจจัยกำหนดที่เหมาะสมทั้งเปาหมายดำเนินการในระดับประชากรทั่วไป และกลุมบุคคลเสี่ยงสูง
กลุมกลยุทธขับเคลื่อนประชากร : เปนกลุมกลยุทธนำเพื่อการลดจำนวนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของการเกิดโรค
• การเฝาระวังสถานการณทางระบาดวิทยา
- ประเมินสถานการณ การกระจาย เขาใจธรรมชาติการเกิดโรคในชุมชน
- จัดลำดับความสำคัญ สถานการณ ปจจัยเสี่ยงและโอกาสเสี่ยงของชุมชน เปาหมายดำเนินการที่สอดคลองเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผล รวมทั้งประเด็นที่ตองดำเนินการกอนหลัง
- กำหนดการติดตาม
• การสื่อสารเตือนภัย เรียนรูของสังคม
- ประเมินสถานการณการรับรู ความตระหนัก และการเรียนรู ประเด็นปจจัยเสี่ยงที่สำคัญของชุมชน
- ระบุและกำหนดปจจัยเสี่ยงและประเด็นสำคัญที่ตองรับรู ตระหนักและปฏิบัติได แตยังขาดการใหความสำคัญ
- กำหนดเปาหมายการสื่อสาร รณรงค และสนับสนุนกระบวนการสรางการเรียนรูจัดการปจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยง
สำคัญของประชาชน
• การขับเคลื่อนความรวมมือ ภาคสวนตางๆ และชุมชน
- ขับเคลื่อนความรวมมือในภาคประชาชนและภาคสวนตางๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดนโยบายสาธารณะขอตกลง กฎระเบียบ
- สนับสนุนใหเกิดความตระหนัก ความรวมมือ และความสามารถการจัดการของชุมชนและสังคมเพื่อสนับสนุนการปรับสภาวะ
แวดลอมและแบบแผนชีวิตเสี่ยงและการรวมลงทุน สูการลดปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญ เชน
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การปรับสิ่งแวดลอมทั้งกายภาพและสังคมพื้นฐาน เชน ระบบการเดินทางสาธารณะและทางเดินเทาที่ปลอดภัยและเขาถึงได
ระบบความปลอดภัยดานอาหารตอการเกิดโรคตั้งแตการวางแผนการผลิต ระบบการเลี้ยงดูและเรียนรูของเด็กและเยาวชน
เปนตน
การคุมครองและปกปองปจจัยเสี่ยงเฉพาะ ไดแก สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ การสรางคานิยมและแบบแผนการบริโภคที่
ลดภัยคุกคามอันสืบเนื่องจากการบริโภคแอลกอฮอล เปนตน

• การผลักดันสนับสนุนการปรับระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพสูก ารบริการดูแลพืน้ ฐานลดเสีย่ งและสรางสุขภาพระบบการบริการ
สนับสนุนการปองกันและจัดการโรค และระบบสนับสนุนพัฒนาคุณภาพและบูรณาการการบริการตอเนื่อง
• การเขาถึงการคัดกรองและสนับสนุนการลดปจจัยเสีย่ งทัง้ ในกลุม บุคคลเสีย่ งสูงและผูเ ปนโรครวมทัง้ การรักษาตัง้ แตระยะตนของการ
ดำเนินโรคและการเพิ่มโอกาสเสี่ยง
• การพัฒนาและขับเคลื่อนทรัพยากรจำเปน เชน ทีมบุคลากรทั้งดานสาธารณสุขและดานการดูแลผูเสี่ยงและผูเปนโรค เครื่องมือเฝา
ระวังทางระบาดวิทยาประยุกต เครื่องมือการคัดกรองประยุกต เปนตน
• การติดตามกำกับ ประเมิน และเรียนรู
- ระบุกลุมบุคคลเสี่ยงสูงและกลุมผูเปนโรค
- จัดทำแนวมาตรฐานการบริการคัดกรอง ลดเสี่ยง รักษาปองกัน และสงตอ
- ออกแบบและจัดบริการรวมทั้งระบบสนับสนุนการลดปจจัยเสี่ยง และรักษาตั้งแตระยะแรกของการดำเนินโรค
- บริการสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูการลดเสี่ยงอยางยั่งยืน
- ประเมินความครอบคลุมการเขาถึงบริการและพัฒนาคุณภาพการดูแลตอเนื่อง เปนตน
กลุมกลยุทธเขาถึงกลุมบุคคลเสี่ยงสูง
หลักฐานขอมูลจำเปนตอการกำหนดนโยบาย
ขอมูลตางๆ ที่นำมาใชในการประกอบเปนหลักฐานและจำเปนในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ และโครงการกิจกรรมหลัก สามารถ
รวบรวมและสังเคราะหไดจากหลายแหลง ดวยวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลของชุมชนเองมาใชในการประเมินสถานการณเพื่อการพัฒนา ทั้งจาก
ขอมูลการเฝาระวังโรคและปจจัยเสี่ยง รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยการใชขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิของพื้นที่ จากการสำรวจ แผนที่ชุมชน
การรวบรวมแจงนับ การปอนกลับผลการบริการจากสถานบริการสุขภาพ ผลลัพธ ผลผลิตของโครงการสำคัญ เปนตน ซึ่งสามารถแบงออกเปน
กลุมหลักๆ ไดดังนี้
1. กลุมขอมูลผลลัพธสุขภาพของแตละบุคคล และชุมชน ไดแก การตาย การปวย จำนวนภาระการบริการและความชุกของโรค รวมทั้ง
ผลกระทบคาใชจายของโรค
2. กลุมขอมูลปจจัยโอกาสการเกิดโรคของบุคคลและชุมชน ไดแก การคาดประมาณจำนวนและความชุกของปจจัยเสี่ยง ปจจัยประชากร
และปจจัยกำหนดทางสังคม (เชน สถานะและการกระจายทางเศรษฐกิจ การเขาถึงขาวสารและบริการที่จำเปน อาชีพ วัฒนธรรม
เปนตน)
3. กลุมขอมูลผลลัพธระหวางกลางจากโครงการ (เชน ความสัมพันธของชุมชน การสรางความรวมมือ การพัฒนานโยบาย)
4. กลุมขอมูล ผลผลิตของโครงการ ความครอบคลุมและคุณภาพตอกลุมเปาหมาย (เชน ในกิจกรรมเฉพาะหลักๆ ฯลฯ)
5. กลุมขอมูลสถานการณปจจัยนำเขาอื่นๆ ไดแก
- การจัดสรรทรัพยากร (เชน โครงการ และคาใชจาย การพัฒนทรัพยากรบุคคล เปนตน)
- ความสามารถการจัดการปองกันควบคุมโรคของพื้นที่ (การเฝาระวังและวิเคราะหสถานการณ โรค ปจจัยเสี่ยง การสื่อสาร
ประสานความรวมมือ ระดมความคิด สรางมาตรการสังคมและสิ่งแวดลอม การเชื่อมโยงและปรับการบริการที่จำเปนทั้งดาน
บริการสุขภาพและบริการสังคม ทรัพยากรชุมชนเพื่อสนับสนุนการสรางสภาวะแวดลอม การสนับสนุนจัดการตนเองปองกัน
และควบคุมของผูเสี่ยงและผูเปนโรคที่ตองการดูแลตอเนื่องตั้งแตระยะตน การจัดการและเชื่อมโยงความรูฯ)
- ขอมูลเฉพาะเจาะจงจากลูกคาและกลุมชุมชนดอยโอกาสตอการปองกันและควบคุมโรค เปนตน
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โครงสรางพื้นฐานความรวมมือการบูรณาการและทรัพยากรที่จำเปน
สำหรับประเทศไทยนั้นการดำเนินงานโรคไมติดตอสําคัญที่สามารถปองกันได 5 อันดับแรก ไดแก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ถูกกําหนดใหเปนเปาหมายหลักและทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 และแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 10 ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวง
สาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญที่จําเปนตองสรางการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายทุกภาคสวนและระดมพลังทั้งสังคม เพื่อปองกัน แกไขและขจัดปญหาดังกลาว ผานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวถิ ีชีวิต
ไทยขึ้น ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรระดับชาติเพื่อใชเปนกรอบชี้ทิศทางการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติการอยางบูรณาการ เปนเอกภาพทุกระดับ ในการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมเปนวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซอน ลดการตาย และลดภาระคาใชจายทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศ ใหกาวสูวิถีชีวิตพอเพียง สุขภาพพอเพียง ระบบสุขภาพพอเพียง และสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน แผนยุทธศาสตร
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยไดตอยอดความคิดเชิงลึกในแตละประเด็นปญหา สานตอแนวคิดสุขภาพพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผาน
มุมมองแบบบูรณาการเปนองครวมในบริบทแวดลอมที่กวางขวาง ที่เนนคนและชุมชนเปนศูนยกลางและมีความชัดเจนของเปาหมายการพัฒนา
ทัง้ นี้ การบูรณาการทีม่ ปี ระสิทธิผลประสิทธิภาพและยัง่ ยืนจะเกิดขึน้ ไมไดถา ไมมโี ครงสรางความรวมมือและทรัพยากรทีจ่ ำเปนสนับสนุน
การบูรณาการพื้นฐาน ไดแก

ตารางที่ 1.4 โครงสรางความรวมมือและทรัพยากร
โครงสรางความรวมมือบูรณาการและทรัพยากร
• ความรวมมือกันในการใหคุณคาและการเขาถึงรวมกัน
อยางเปนระบบ
• แผนเชื่อมโยงที่ระบุเปาประสงคและกลุมเปาหมายเฉพาะ
รวมกัน และโครงสรางดำเนินการรวมกัน เชน คณะกรรมการ
ประสานงาน
• กลยุทธและเครื่องมือที่เกี่ยวของเพื่อการบูรณาการการบริการ
เชน การพัฒนาและคงดำเนินการใหทันสมัยในโปรแกรม
การปองกันและควบคุม การทำใหขอตกลงขั้นตอนกิจกรรม
ที่เชื่อมโยงกันและผังการดูแล การสงตออิเล็คโทรนิค
• รางขอกำหนดปฏิบัติเฉพาะที่ถูกพัฒนาขึ้นใหอนุญาตการ
รวมกันใชขอมูล และกลไกอิเล็คทรอนิคที่ทำใหเกิด
การรวมกันใชขอมูล
• การพัฒนาและใชขาวสารรวมกันและความรวมมือใน
กลยุทธการสื่อสาร

ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
>> ใชเปนฐานเพื่อการจัดลำดับความสำคัญและการวางแผน
>> สามารถทำใหกิจกรรมปฏิบัติรวมกันงายขึ้น มีจุดเนนรวมกัน
และความชัดเจนของความรับผิดชอบของผูรวมหุนสวน
....แผนและกลไกการประสานเชื่อมโยงนำสูการปฏิบัติและ
ประเมินผลตอเนื่อง
>> การสงตอในระบบบริการที่ไดมีความตอเนื่องพรอมให
ผูรับบริการเขาถึงเปนลำดับขั้นตอนสอดคลองตามประโยชน
ที่เกิดขึ้น ของการดูแลสำหรับผูบริการเกิดไดงายขึ้น
>> ระบบอะไรที่มีอยูในการทำใหการใชขอมูลรวมกัน
เพื่อการกำกับติดตาม การเฝาระวัง และการประเมินผล
>> ขอมูลขาวสารรวมกัน เกิดความรวมมือการสื่อสาร
แผนปฏิบัติงานพัฒนา นำแผนสูการปฏิบัติ การประเมินผล
รวมกัน และรวมมือรวมทรัพยากร

We have effective means to reduce these risks (of ill-health). The critical question is:
How do we implement these measures on a wide scale and ensure better health outcomes ?
“เรามีหนทางที่มีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงตอการเกิดการเจ็บปวย แต
คำถามวิกฤติจำเปนที่ตองการตอบสนองคือ: เราจะนำสูการดำเนินการมาตรการตางๆ เหลานี้ไดอยางไร
ในวงกวางและใหแนใจวาจะไดผลลัพธสุขภาพที่ดีขึ้น”
Dr. Gro Harlem Brundtland
Director General World Health Organization / ผูอำนวยการองคการอนามัยโลก
เสนอในการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก เจเนวา ประเทศสวิสเซอรแลนด วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
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สื่อการสอน เอกสารประกอบคำบรรยาย
ระยะเวลาที่ใชสอน การบรรยาย 2-3 ชั่วโมง
การประเมินผล การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระโรค และผลกระทบของโรคไมติดตอในพื้นที่รับผิดชอบ
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บทที่ 2
การกำหนดนโยบาย
ดร.นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ
ผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
หัวหนากลุมควบคุมความเสี่ยงในวิธีชีวิตและสังคม
สำนักโรคไมติดตอ

นางรัตนาภรณ ฮิมหมั่นงาน
ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จ.นครราชสีมา

นางจินตนา แววสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี

การกำหนดนโยบาย

องคความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะ
- นโยบายสาธารณะ
- การกำหนดนโยบาย
- การนำนโยบายสูการปฏิบัติ
- การประเมินผลนโยบาย

การกำหนดนโยบาย
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
- นโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
- กรอบการกำหนดนโยบาย
- ขั้นตอนการพัฒนานโยบายและ
การวางแผนหลัก

หลักการและเหตุผล
นโยบายเปนสิ่งจำเปนสำหรับการวางแผนและการนำแผนงานปองกันโรคขนาดใหญ ซึ่งตองใชทรัพยากรมากไปปฏิบัติ สำหรับประเทศ
กำลังพัฒนา นโยบายสุขภาพเปนเครื่องมือที่ทรงพลังและจำเปนอยางยิ่งในการใชทรัพยากรอันจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุดสำหรับการรับมือ
ความตองการดานสุขภาพที่มีขนาดใหญ ดังนั้น ผูบริหารโครงการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ จึงควรมีความรูและความเขาใจใน
กระบวนการนโยบายตั้งแตการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ จนถึงการประเมินผลนโยบาย
จากสถานการณและแนวโนมของโรคและปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอที่เพิ่มขึ้นโดยลำดับ จนเปนที่ยอมรับวาเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้ง
ปจจุบันและในอนาคต การควบคุมปองกันที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพจำเปนตองมองปญหาในทุกมิติทั้งมิติทางดานสุขภาพ มิติทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อกำหนดทิศทางเปนนโยบาย แลวนำนโยบายไปสูการปฏิบัติภายใตแผนงานโครงการในแตละระดับตั้งแตระดับ
ชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่นอยางสอดคลองกัน
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นโยบายสาธารณะเปนชุดของการกระทำโดยรัฐบาล การสรางนโยบายสาธารณะเปนการสรางทางเลือกที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่จะ
กระทำหรือไมกระทำ จึงเปนกระบวนการที่เปนระบบและตองการความชัดเจนและโปรงใส โดยทั่วไปกระบวนการนโยบายจะประกอบดวย
การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย สวนใหญของนโยบายที่มีประสิทธิผลมักเริ่มจากระดับชุมชนหรือ
องคการที่ไมใชรัฐบาลแลวไดรับการขยายผลเปนแผนงานระดับชาติตอไป ไมบอยนักที่นโยบายระหวางประเทศจะเปนเสมือนพิมพเขียวที่ทำ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ดำเนินการในระดับประเทศและทองถิ่น ดังนั้น ผูเรียนควรมีความรูความเขาใจในกระบวนการนโยบายเพื่อที่จะ
นำไปประยุกตใชเพื่อการริเริ่มหรือผลักดันนโยบายตลอดจนนำนโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล

สมรรถนะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน
ผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญที่เกิดขึ้นหลังการเรียนรู ดังนี้
(1) ทัศนคติ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอโดยใชสภาพปญหาเปนตัวตั้งและ
ใหความสำคัญขอมูลทางระบาดวิทยาในพื้นที่
(2) ความรู มีความรู ความเขาใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ความรูเบื้องตนและระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคไมติดตอ ขอมูล /
สารสนเทศที่จำเปนสำหรับการกำหนดนโยบายเพื่อปองกันควบคุมโรคไมติดตอ และการสื่อสารขอมูล / สารสนเทศเหลานั้น
(3) ทักษะ วิเคราะหกระบวนการนโยบาย ตั้งแตการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติจนถึงการประเมินผลนโยบาย สำหรับ
การปองกันควบคุมโรคไมติดตอ ตลอดจนสามารถกำหนดนโยบายในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอไดอยางเหมาะสม

จุดประสงค
1. ผูเรียนทราบแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายสูการปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย
2. ผูเ รียนรูและเขาใจถึงความรูเบื้องตนและระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคไมติดตอ ขอมูล / สารสนเทศที่จำเปนสำหรับการกำหนดนโยบาย
เพื่อปองกันควบคุมโรคไมติดตอ และการสื่อสารขอมูล / สารสนเทศเหลานั้น

เนื้อหาสาระ
องคประกอบของเนื้อหาบทนี้ ประกอบดวย
1. องคความรูทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
2. การกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
3. ในสวนของภาคผนวก ก:
ก. 1 ความรูเบื้องตนและระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคไมติดตอ (โรคและปจจัยเสี่ยง)
ก. 2 สถิติกับระบาดวิทยา
ก. 3 ขอมูล / สารสนเทศที่จำเปนสำหรับการกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
ก. 4 หลักการทั่วไปของการกำหนดนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ
ก. 5 (ราง) แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2550 - 2559
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องคความรูทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
ความหมายของนโยบายสาธารณะ
นักวิชาการไดใหความหมายของคำวา “นโยบายสาธารณะ” ไวตางๆ กันในหลายมิติ ในที่นี้ขอยก ตัวอยางของ Thomas R. Dye (อางใน
มยุรี อนุมานราชธน, 2552) ใหความหมายวา “นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐเลือกที่จะกระทำหรืองดเวนการกระทำก็ได เปนแนวปฏิบัติของรัฐ
ในการแกปญหา อาจลบหรือบวกก็ได” และเมื่อพิจารณาจากความหมายที่นักวิชาการตางๆ ใหไว สรุปไดวา นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางปฏิบัติ
(guide of action) ซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลกลางหรือทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดผลที่ปรารถนา หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่จะเกิดขึ้น หรือ
แกปญหาซึ่งกำลังเกิดขึ้นในปจจุบัน และมีความตั้งใจที่จะนำไปปฏิบัติใหบรรลุผล
นอกจากนี้ สมบัติ ธำรงธัญวงศ (2541; 21 - 23) ไดจำแนกแนวคิดของนักวิชาการตางๆ เปนลักษณะองคประกอบของนโยบายสาธารณะ
ดังตัวอยางในแผนภาพตอไปนี้ ซึ่งทำใหผูสนใจศึกษาเขาใจความหมายเชิงบูรณาการของนโยบายสาธารณะไดชัดเจนขึ้น โดยมีความครอบคลุม
สาระสำคัญๆ ของนโยบายสาธารณะ

เปนกิจกรรม
ที่ชอบดวย
กฎหมาย

อาจกอใหเกิด
ผลกระทบทั้ง
ทางบวกและลบ

กิจกรรมที่รัฐ
เลือกกระทำ
หรือไมกระทำ
เปนอำนาจ
ของผูนำฯ

นโยบาย
สาธารณะ

มีผลลัพธ
ในการแกไข
ปญหาสังคม

เปนชุดของ
การกระทำที่เปน
แบบแผน ระบบ

มีเปาหมายใน
การตอบสนอง
ประชาชน

ความสำคัญของนโยบายสาธารณะ
จากการศึกษาความหมายของนโยบายสาธารณะจะเห็นไดวา นโยบายสาธารณะมีความสำคัญทัง้ ตอผูก ำหนดนโยบายและตอประชาชน ดังนี้
- เปนการใชอำนาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรคานิยมทางสังคม
- เปนแนวทางในการปฏิบัติของขาราชการประจำ
- ปองกันการทำงานตามอารมณของทั้งฝายการเมืองและขาราชการประจำ
- ประชาชนไดทราบและปฏิบัติใหเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายทองถิ่น
- รัฐบาลไดรับความศรัทธาเชื่อถือและเปนที่นิยมชมชอบ
- ชวยลดหรือแกปญหาความลมเหลวของรัฐบาลในอดีตจากการขาดนโยบายที่ชัดเจน
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แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ
แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะสามารถจำแนกเปน 2 แนวทาง คือ
๏ แนวพรรณนานโยบาย มีวัตถุประสงคเพื่อทราบวานโยบายถูกกำหนดมาอยางไร ชวยใหเกิดความรูเกี่ยวกับตัวนโยบายสาธารณะ
๏ แนวเสนอแนะนโยบาย หรือแนวการวิเคราะหนโยบาย (Policy analysis) มีวตั ถุประสงคเพือ่ ทราบวานโยบายควรถูกกำหนดอยางไร
ชวยใหเกิดความรูในตัวนโยบายสาธารณะ ซึ่งทั้งสองแนวทางนี้ B.W. Hogwood and L.A. Gunn (อางใน มยุรี อนุมานราชธน, 2552)
เสนอใหใชคำวา “นโยบายศาสตร” (Policy science) ซึ่งครอบคลุมแนวทางการศึกษาทั้งเชิงพรรณนาและเชิงเสนอแนะนโยบาย

กระบวนการนโยบาย
ขั้นตอนของกระบวนการนโยบายในแตละตำราอาจมีจำนวนขั้นตอนที่แตกตางกันไปบาง แตหลักใหญๆ โดยสังเขป ประกอบดวย
1. ขั้นระบุปญหา (Problem Formation)
• ตองรูวาปญหานั้นคืออะไร เปนปญหาสวนตัวหรือปญหาสวนรวม
• ทำไมเราจำเปนตองหาทางแกไขอยางใดอยางหนึ่ง
2. ขั้นนำปญหาสูการเปนปญหาสาธารณะ (Policy Agenda)
• จำนวนคนที่เกี่ยวของ ผลกระทบตอคนอยางกวางขวาง
• ประชาชนมองวาเปนปญหาทำใหรัฐตองเขาไปดูแล
• ขึ้นอยูกับผูนำ ถาผูนำรูสึกวาตองเขาไปดูแลก็จะเปนปญหาสาธารณะ
3. ขั้นนำไปสูการประกาศใชนโยบาย (Policy Adoption)
• ขึ้นอยูกับการนำเสนอวาเปนของใคร ถาเปนของนายก กระทรวง โอกาสที่จะถูกบรรจุเปนนโยบายก็จะสูง
4. ขั้นนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
• ตองแปลงนโยบายไปเปนแผนงาน / โครงการ
5. ขั้นประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation)
• วิเคราะหอยางเปนระบบวาผลนั้นเกิดจากตัวนโยบายหรือปจจัยอื่น
6. ขั้นปรับปรุงแกไข (Policy Revision or Termination)
• ถานโยบายไดรับการแกไขอยางหมดจดก็เลิกนโยบาย ถาแกไขบางสวนก็ตองปรับปรุง

การวิเคราะหนโยบาย (Policy Analysis)
การวิเคราะหนโยบาย หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะหปญหาและสาเหตุ การกำหนดวัตถุประสงคในการแกไขปญหา พิจารณาทาง
เลือกในการแกไขปญหา ขอไดเปรียบเสียเปรียบ และความเปนไปไดมากที่สุดของแตละทางเลือก รวมทั้ง ผลกระทบซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามทางเลือกนั้นๆ แลวเสนอผลการวิเคราะหใหผูมีอำนาจการตัดสินใจ อาจระบุวาทางเลือกใดเปนทางเลือกที่ดีที่สุด ดวยการใช
สหวิทยาการและวิธีการวิเคราะหอยางเปนระบบและหลากหลาย
การวิเคราะหนโยบายจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป เปนสหวิทยาการ ดังนั้น ผูสนใจศึกษาควรมีความรอบรูเกี่ยวกับสาขาวิชาการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ และควรเลือกใชใหเหมาะกับวัตถุประสงคและความตองการของตนในแตละกรณี โดยทั่วไปการวิเคราะหนโยบาย
สาธารณะจะวิเคราะหครอบคลุมขั้นตอนของการกำหนดนโยบายสาธารณะ ดังตอไปนี้
1. การกอตัวของประเด็นปญหา
2. การกลั่นกรองประเด็นปญหา
3. การนิยามประเด็นปญหา
4. การพยากรณ
5. การกำหนดวัตถุประสงค
6. การวิเคราะหทางเลือก
7. การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
8. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
9. การสืบตอและการยุตินโยบายสาธารณะ
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ตัวแบบในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ในการศึกษาการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยใชแนวทางการศึกษาเชิงพรรณนาเพือ่ ทราบวานโยบายถูกกำหนดมาอยางไร มักนิยมใชตวั แบบ
(Model) เพือ่ ศึกษาลักษณะและพัฒนาการของนโยบายสาธารณะ โดยมีขอ สมมติฐานเบือ้ งตนวา นโยบายสาธารณะเปนระบบยอยระบบหนึง่ ภายใน
ระบบการเมือง ฝายการเมืองกำหนดนโยบาย ทำใหการเมืองเปนปจจัยสำคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะ (มยุรี อนุมานราชธน, 2552; 50)
Thomas R. Dye (อางใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ, 2541) ไดเสนอตัวแบบที่มุงอธิบายถึงที่มา หรือใครเปนผูกำหนดนโยบาย ไว 8 ตัวแบบ
ดังนี้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.)
1. ตัวแบบสถาบัน (Institutional model): นโยบายในฐานะผลผลิตของสถาบัน
2. ตัวแบบกระบวนการ (Process model): นโยบายในฐานะเปนกิจกรรมทางการเมือง
3. ทฤษฎีกลุม (Group theory): นโยบายในฐานะดุลยภาพของกลุม
4. ทฤษฎีผูนำ (Elite theory): นโยบายในฐานะความชอบของผูนำ
5. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational model): นโยบายในฐานะที่มุงประโยชนสูงสุดของสังคม
6. ตัวแบบสวนเพิ่ม (Incremental model): นโยบายในฐานะสวนตางจากอดีต
7. ทฤษฎีเกม (Game theory): นโยบายในฐานะทางเลือกที่สมเหตุสมผล
8. ทฤษฎีระบบ (System theory): นโยบายในฐานะผลผลิตของระบบ

การกำหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตอนของกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ (มยุรี อนุมานราชธน, 2552) ไดแก
1) การกอตัวของประเด็นปญหา เปนขั้นตอนที่มีอิทธิพลตอขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการกำหนดนโยบาย รวมถึง ความสำเร็จหรือ
ลมเหลวของนโยบายดวย นักวิเคราะหนโยบายหรือผูมีอำนาจตัดสินใจจำเปนตองทราบวาประเด็นปญหาใดควรจะนำเขาสูวาระนโยบายเพื่อการ
พิจารณา ปจจัยทีส่ นับสนุนใหสามารถนำประเด็นปญหาเขาสูว าระของนโยบาย ขีดความสามารถของรัฐบาลในการแกไขปญหา วิธกี ารเขาถึงขอมูล
แหลงขอมูล องคกรที่ทำหนาที่กอตัวประเด็นปญหา เทคนิคที่จะนำมาใชระบุประเด็นปญหา และวิธีการกลั่นกรองประเด็นปญหาและการจัดลำดับ
ปญหา
2) การกลั่นกรองประเด็นปญหา หมายถึง กระบวนการคัดเลือกประเด็นปญหาที่จะนำมากำหนดขอบเขตของประเด็นปญหานโยบาย
ของหนวยงานในระดับตางๆ โดยใชเกณฑพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปญหานโยบายตามที่กำหนด หลังจากนั้นประเด็นปญหา
จะนำเขาสูกระบวนการทางการเมืองเพื่อทำการตัดสินใจตอไป
3) การนิยามประเด็นปญหา ในการนิยามประเด็นปญหาโดยใชขอเท็จจริงและคานิยม ผูมีอำนาจตัดสินใจกำหนดนโยบายควรใช
วิธีการแยกแยะวาอะไรคือสาเหตุของปญหา / โอกาสที่ปญหากอใหเกิดขึ้นอยางเปนเหตุเปนผล ซึ่งจะชวยใหผูมีอำนาจตัดสินใจกำหนดนโยบาย
ไดรับรูปญหาในลักษณะที่ถูกตอง
4) การพยากรณ ในการกำหนดนโยบายสาธารณะจำเปนตองคาดคะเนผลไดผลเสียของเหตุการณที่จะเกิดขึ้นแลวนำมากำหนดทาง
เลือกที่จะเปนไปไดในอนาคตเพื่อนำมาวางแผนดำเนินงานนโยบายใหเหมาะสม
5) การกำหนดวัตถุประสงค นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่เกี่ยวของ เพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่ง
หรือเพื่อสรางสภาพการณที่พึงปรารถนา ดังนั้นการกำหนดวัตถุประสงคของนโยบายควรแสดงถึงผลลัพธที่คาดหวัง หลังจากทำการพยากรณ
เกีย่ วกับประเด็นปญหาทีจ่ ะนำไปกำหนดนโยบายแลว ก็จะทำใหนกั วิเคราะหนโยบายไดทางเลือกตางๆ ของนโยบายอยางคราวๆ ทางเลือกตางๆ นี้
จะเปนที่มาของวัตถุประสงคของนโยบาย
6) การวิเคราะหทางเลือก ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายอาจมีทางเลือกหลายทางเพื่อนำมาใชกำหนดแนวทาง
การดำเนินงานนโยบาย การวิเคราะหทางเลือกอยางรอบดานจะชวยกำหนดทางเลือกไดมากขึ้น ทางเลือกที่มีผูสนับสนุนจะไดรับการพิจารณา
ดังนั้น การตัดสินใจคัดสรรทางเลือกใดควรพิจารณาความสำคัญของปจจัยทางการเมืองดวย สวนลักษณะการนำเสนอทางเลือกควรเนนเฉพาะ
สาระสำคัญโดยสรุป พรอมทั้งในตอนสุดทายของรายงานควรมีขอเสนอแนะใหทำการตัดสินใจคัดสรรทางเลือกใดโดยเฉพาะ
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การนำนโยบายสูการปฏิบัติ (Policy Implementation)
ความหมาย
นักวิชาการตางๆ ไดใหความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติไวแตกตางกัน เชน Van Meter and Van Horn ใหความหมายวา
“การกระทำตางๆ ของหนวยงานหรือบุคคล (หรือกลุมบุคคล) เพื่อใหวัตถุประสงคของนโยบายที่กำหนดไวบรรลุผลสำเร็จ อาจเปนการกระทำ
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือปฏิบัติการอยางตอเนื่องกันจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของนโยบาย” Pressman and Wildavsky ใหความหมาย
วา “การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถที่จะผลักดันใหกลไกทั้งหมดปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว” Walter Williams อธิบายวา
“การนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ ผูปฏิบัติควรจะมีการวิเคราะหความหมาย ความชัดเจน ความเฉพาะเจาะจง และความสมเหตุสมผลของ
นโยบายอยางถองแทเพื่อมิใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังควรพิจารณาความพรอมในเรื่องของบุคคล องคการ และการจัดการโดยทั่วไป
ตลอดจนการกำหนดรูปแบบของการบริหารงาน ปจจัยที่เอื้ออำนวยการจัดระบบขอมูลและขอมูลปอนกลับ และการประเมินผล เปนตน”
กลาวโดยสรุป การนำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การบริหารนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายของนโยบาย โดยหนวยงานหรือบุคคล
(หรือกลุมบุคคล) ซึ่งครอบคลุมถึงพฤติกรรมองคการ ปฏิสัมพันธของบุคคลและกลุมบุคคล สมรรถนะและความรวมมือของพนักงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนสภาพแวดลอมของระบบและปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของนโยบาย
ความสำคัญ
1. การนำนโยบายไปปฏิบตั เิ ปนขัน้ ตอนหนึง่ ของกระบวนการนโยบาย (Policy Process) แมมนี โยบายซึง่ เปนแนวทางปฏิบตั กิ ไ็ รความหมาย
2. เปนกระบวนการแปลงนโยบาย ซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติกวางๆ ของรัฐบาลและเปนนามธรรม (Abstract) ใหเปนรูปธรรม
(Concrete) ในรูปของแผนงานโครงการ
3. เปนภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของฝายประจำ / ขาราชการประจำ
4. เปนหลักประกันที่สำคัญประการหนึ่งของฝายการเมืองที่นโยบายของงานจะไดรับการปฏิบัติจากฝายประจำ
5. ความสามารถในการนำนโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลสำเร็จ เปนการเพิ่มคาใหแกนโยบายสาธารณะนั้นๆ และหากการนำนโยบายไป
ปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว ผลประโยชนทั้งปวงที่เกิดขึ้นจะตกแกประชาชนและประเทศชาติ
เทคนิคในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
เทคนิคในการนำนโยบายไปปฏิบัติในแงของแนวทาง (Approaches) มีอยู 2 แนวทาง คือ
1. แนวทางควบคุมและสั่งการ แนวทางนี้สวนใหญมีความเกี่ยวโยงกับการใชกลไก (Mechanism) ในลักษณะของการใชอำนาจบังคับ
(Coercive) อาทิ ในรูปแบบของการกำหนดหรือการตั้งมาตรฐานการโดดเดี่ยว (Sanction) หรือการลงโทษ (หรือใหรางวัล) กับบุคคลใดก็ตาม
ที่ฝาฝนไมประพฤติตามคำแนะนำของรัฐบาล
2. แนวทางสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจหรือแนวทางตลาด แนวทางนี้สวนใหญมีความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวของกับการใชเครดิตทางดานภาษี
การอุดหนุนทางการเงิน การใหรางวัล (หรือผลตอบแทน) หรือการลงโทษเพื่อใหภาคเอกชนปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎหมาย
ทฤษฎี หรือตัวแบบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ทฤษฏี / ตัวแบบที่สำคัญๆ มีดังนี้ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก.)
(1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model)
(2) ตัวแบบการจัดการ (Management Model)
(3) ตัวแบบการพัฒนาองคการ (Organization Development Model)
(4) ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model)
(5) ตัวแบบทางการเมือง (Political Model)
(6) ตัวแบบทั่วไป (General Model)
ทฤษฏี / ตัวแบบตางๆ เหลานี้ทำใหทราบปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการนำนโยบายไปปฏิบัติ
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กลยุทธและกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติมี 2 ระดับ คือ ระดับมหภาค และระดับจุลภาค
- ระดับมหภาค มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการแปลงนโยบายออกมาเปนแผน (Plan) แผนงาน (Program) และโครงการ (Project)
และขั้นตอนการดำเนินงาน
นโยบาย (Policy)
แปลงนโยบายเปน

แผน (Plan)
แผนงาน (Program)
โครงการ (Project)
กิจกรรม (Activtity)
งาน (Tasks)

-

ระดับจุลภาค มี 3 ขั้นตอนยอย คือ ขั้นระดมพลัง (Mobilization) ขั้นปฏิบัติการ (Delivers Implementation) และขั้นการสราง
ความเปนปกแผน (Cohesion) หรือความตอเนื่อง
1) ขั้นระดมพลัง หนวยงานระดับทองถิ่นจะตองดำเนินใน 2 กิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบาย และการแสวงหาการสนับสนุน
ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะตองไดรับการสนับสนุนจากประชาชน และกลุมผลประโยชนในทองถิ่น
2) ขัน้ ปฏิบตั กิ าร การสรางความสำเร็จในขัน้ นีอ้ ยูก บั การแสวงหาวิธกี ารในการปรับแผนปฏิบตั งิ านเพือ่ ปรับแผน / โครงการใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถิ่น อีกทั้งหนวยงานในทองถิ่นเองก็ตองแสวงหาวิธีการที่จะปรับพฤติกรรมของผูปฏิบัติใหเขากับแผนงานหรือโครงการ
นั้นดวย
3) ขั้นสรางความเปนปกแผนหรือความตอเนื่อง เปนขั้นที่หนวยงานสวนกลางตองฝากไวกับผูบริหารในระดับทองถิ่น และตัวผูปฏิบัติใน
ระดับทองถิน่ โดยเฉพาะในสวนตัวของผูบ ริหารในระดับทองถิน่ ทีจ่ ะตองเปนผูน ำในการชักจูงใหผปู ฏิบตั เิ ห็นความสำคัญของนโยบายดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง ในสวนของผูปฏิบัติเองจะตองพรอมและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามนโยบายเสมือนหนึ่งเปนภารกิจประจำวัน
กลยุทธในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
1. ศึกษาใหเขาใจเนื้อหาและวัตถุประสงคของนโยบาย คนในองคการตองเขาใจตรงกัน
2. การจัดองคกรและหาทรัพยากรเพื่อนำไปปฏิบัติ ตองลดขั้นตอนหรือปรับรื้อองคการ
3. พิจารณากำหนดผูที่เกี่ยวของในการนำนโยบายไปปฏิบัติ หรือจำนวนหนวยงานที่เขารวมโครงการ
> หนวยงานเจาของเรื่อง
> หนวยงานสนับสนุน
> ประชาชนกลุมเปาหมาย - ตองฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย
4. แปลงนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหได โดยแปลงจากนโยบายเปนแผนงานและหรือโครงการ
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5. นำนโยบายซึ่งแปลงเปนรูปธรรมแลวไปปฏิบัติใหได โดยตองปฏิบัติใหจริงจัง เต็มใจและจริงจัง
6. ประเมินกระบวนการบริหารนโยบายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
6.1 ประเมินกระบวนการปฏิบัติตามนโยบาย (Implementation Process Assessment)
6.2 ควบคุมกำกับดูแลผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring)
7. หมั่นปรับปรุงแกไขสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากแผนงานเดิม
ปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
1. มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย
2. งบประมาณและแรงจูงใจอื่นๆ
3. การสื่อขอความระหวางหนวยงานและกิจกรรมเพื่อใหการบังคับใชมีผล
4. การมีสวนรวมของผูปฏิบัติและประชาชน
5. คุณลักษณะของหนวยปฏิบัติ
6. สภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
7. การสนับสนุนของหนวยปฏิบัติ
ปญหาที่สำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
1. เปาประสงค / วัตถุประสงคของนโยบายไมมีหรือไมชัดเจน
2. ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบังคับบัญชา
3. ขาดขอมูลที่สำคัญและจำเปนหรือขอมูลที่มีอยูก็มีระดับความแมนตรงและเชื่อถือไดต่ำ
4. ขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีความรูความชำนาญในการวิเคราะหแผนและโครงการ
5. เจาหนาทีซ่ ง่ึ รับผิดชอบงานวิเคราะหแผนและโครงการขาดความสนใจในงาน เนือ่ งจากงานวิชาการมีแรงจูงใจและโอกาสความ
กาวหนานอยกวางานดานบริหาร
6. หนวยงานผูพิจารณาอนุมัติงบประมาณมักตัดทอนงบประมาณตามเกณฑการพิจารณาแบบเดิม (Line - item budget)
มากกวาใชเกณฑการพิจารณางบประมาณแบบโครงการ (Program budget)
7. ขาดระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและยังไมมีการนำผลการประเมินมาใชอยางจริงจัง

การประเมินผลนโยบาย
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบาย
1. การประเมินผลนโยบาย เปนการเปรียบเทียบผลที่ไดภายหลังการนำนโยบายกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของนโยบายที่ไดมีการ
กำหนดไวลวงหนาไปปฏิบัติ โดยทั่วไปการประเมินผลนโยบายเปนเรื่องที่ทุกหนวยงานจะตองใหความสนใจทำการศึกษา แนวคิด วิธีการประเมิน
ตลอดจนทำการประเมินผลงานไปปฏิบัติอยางจริงจังภายหลังมีการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติในแงดังกลาวจะเห็นไดวาการประเมินผลนโยบาย
มีความสำคัญ
2. การประเมินผลนโยบายมีลักษณะดังตอไปนี้ อาทิ เปนสหวิทยาการ เปนการยอมรับของผูมีอำนาจในการตัดสินใจและผูที่ทำการ
ประเมิน ตองนำเอายุทธวิธีตางๆ มาผสมผสานกันอยางเหมาะสม ตองกระทำอยางเปนกลาง การรวบรวมขอมูลจะตองเนนการสื่อสารระหวาง
บุคคลในหนวยงานมากกวาระหวางหนวยงานดวยกันเอง และการประเมินผลตองยืดหยุนพอที่จะรองรับระเบียบวิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ
3. หนาที่ของการประเมินผลนโยบาย ไดแก การจัดหาขาวสารขอมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือไดเกี่ยวกับผลของการดำเนินตามนโยบาย ชวย
ใหนักวิเคราะหนโยบายรวมทั้งผูกำหนดนโยบายใหความสำคัญกับความชัดเจนและการวิพากษวิจารณวัตถุประสงค เปาหมายของนโยบายที่
กำหนดไว และชวยใหมีการประยุกต ใชวิธีวเิ คราะหนโยบาย การนิยามปญหา ตลอดจนการเสนอแนะวิชาการในการแกปญหาในโอกาสตอไป
กระทำไดอยางรอบคอบรัดกุม
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4. การประเมินผลนโยบายมีธรรมชาติเดนๆ อาทิ มุงเนนคุณคา (value focus) มุงเนนการขึ้นตอกันและกันหรือความสัมพันธระหวาง
ขอเท็จจริงและคุณคา (fact - value interdependence) ความเกี่ยวพันระหวางอดีตกับปจจุบัน (present and past orientation) และคุณคา 2 ดาน
(value - duality) คือ ดานแรกเปนเปาหมาย ดานที่สองเปนวิธีการ
5. การประเมินผลนโยบายมักใชเกณฑดังตอไปนี้ คือ เกณฑที่เนนในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอเพียง ความเปนธรรม
การสนองความตองการ และความเหมาะสม
ความหมายของการประเมินผลนโยบาย
การประเมินผลนโยบายเปนแนวคิดที่หลากหลายนักวิชาการแตละคนมีจุดสนใจหรือจุดมุงเนนของตนเองอาจเลือกศึกษาประเด็นที่ตนเอง
สนใจจึงไดใหความหมายหลากหลายขอยกตัวอยางเชน
สำหรับชารลีส โจนส (Charies O. Jones) เห็นวาการประเมินผลนโยบายนาจะหมายถึง การกระทำที่มีระบบและตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึง
ผลของนโยบาย ในลักษณะเปรียบเทียบเปาหมายที่กำหนดไวในลักษณะผลกระทบของการดำเนินการตามนโยบายที่มีตอปญหาของสังคมที่เปน
เปาหมายทีน่ โยบายนัน้ มุง แกไข การกระทำดังกลาวเปนกิจกรรมทีเ่ ปนหนาทีป่ ระจำอยางหนึง่ ของรัฐบาลในทุกระบบการเมืองเปนเสมือนเครือ่ งมือ
ที่รัฐบาลใชทบทวน ตรวจตรา ประเมินความกาวหนาในการทำงานของตนเอง
สำหรับวิลเลียม ดัน (William N. Dunn) ไดใหความหมายของการประเมินผลโครงการวา เปนขั้นตอนหนึ่งของการวิเคราะหนโยบาย
โดยเปนขั้นตอนที่มุงผลิตขาวสารขอมูลที่เกี่ยวของกับผลของการประเมินผลโครงการวา เปนขั้นตอนหนึ่งของการวิเคราะหนโยบาย โดยเปนขั้นที่
มุงผลิตขาวสารขอมูลที่เกี่ยวของกับผลของการดำเนินการตามนโยบาย วาสามารถตอบสนองความตองการของสังคม สนองคุณคาทางสังคม
และแกไขปญหาที่เปนเปาหมายของนโยบายไดหรือไม อยางไร
จากที่กลาวถึงความหมายของการประเมินผลนโยบายขางตน สรุปไดวาการประเมินผลนโยบาย หมายถึง การเปรียบเทียบผลที่ได
ภายหลังการนำนโยบายกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของนโยบายที่ไดมีการกำหนดไวลวงหนาไปปฏิบัติ
ความสำคัญของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
การประเมินผลนโยบาย หรือนโยบายสาธารณะ เปนเรื่องสำคัญอยางยิ่งเพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของหรือมีผลตอประชาชนทั้งประเทศหรือ
เปนผลประโยชนสวนรวมของชาติ
เหตุผลทีม่ กี ารประเมินผลนโยบายเพือ่ จะทราบวาผลของการนำนโยบายไปสูก ารปฏิบตั เิ ปนเชนใดเปนไปตามเปาหมายหรือไม กรณีไมเปน
ไปตามเปาหมายจะไดมีการปรับแผนงาน / โครงการเพื่อแกไขแผนงาน / โครงการใหบรรลุเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงคมากขึ้น และยังชวย
ใหทราบวาโครงการนั้นควรจะดำเนินการตอไปหรือควรยุติ
การประเมินผลจะเปนตัวชี้สำคัญวามีความสำเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย ความสามารถในการดำเนินการตามนโยบายของหนวยงาน
ตางๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนโยบายตางๆ ดวย ซึ่งทุกหนวยงานควรใหความสนใจ ศึกษาแนวคิด วิธีการประเมิน ตลอดจน
ทำการประเมินผลนโยบายอยางจริงจังเปนระบบ
การที่ตองทำการประเมินผลนโยบายตั้งแตการดำเนินการตามนโยบายหรือตั้งแตมีการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติเนื่องจากตองมีการ
ตรวจสอบอยูเ สมอวานโยบายสาธารณะ แผนงานหรือโครงการตางๆ เปนสวนประกอบทีส่ ำคัญไดมกี ารปฏิบตั อิ ยางถูกตองหรือไม มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงต่ำเพียงใด มีปญ
 หาอุปสรรคหรือขอบกพรองเกิดขึ้นอยางไรหรือไม เบี่ยงเบนไปจากนโยบายที่วางไวหรือไม
ถามีก็จำเปนตองแกไขใหถูกตอง นอกจากนั้นในชวงที่มีนโยบายออกมาอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ ขึ้นไดนโยบายสาธารณะ
อาจตองมีการปรับปรุงใหเหมาะกับสถานการณดังกลาว
ประเภทของการประเมินผลนโยบาย
การประเมินผลนโยบายที่ใชกันทั่วไป มี 2 ประเภท คือ
1. การประเมินผลกระบวนการ
2. การประเมินผลผลกระทบ
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1. การประเมินผลกระบวนการ
โดยทั่วไปการประเมินผลกระบวนการเปนการประเมินผลที่มีความแตกตางจากการประเมินผลผลกระทบ ทั้งในแงวัตถุประสงค
เปาหมาย และชวงเวลาการประเมินผล กลาวคือ แงวัตถุประสงค มุงใหความสนใจในสวนนำหรือปจจัยนำเขากิจกรรมวาไดจัดสรรอยางเหมาะสม
และเปนไปตามแผนหรือไมเพียงใด เชน การฝกอบรมผูเขาอบรมไดทำครบตามหลักสูตรหรือไม
2. การประเมินผลผลกระทบนโยบาย
กอนจะกลาวถึงการประเมินผลผลกระทบนโยบายตองทำความเขาใจเกี่ยวกับผลผลิตกับผลลัพธกอนเพราะมีความเกี่ยวของกันกับ
การประเมินผลผลกระทบนโยบาย
ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดเนื่องมาจากกิจกรรม / การปฏิบัติงาน / หรือมาจากการดำเนินงาน
ผลลัพธ หมายถึง ผลจุดหมายปลายทาง (Ultimate outputs) เปนผลระยะยาว (Long-term outputs) เชน นโยบายพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ ผลผลิต คือ มีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกมาแลวผลลัพธ คือ นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชน
ไดหรือไม
ในกรณีการประเมินผลผลกระทบนโยบาย โดยทั่วไปผลผลิตของนโยบาย หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ไดมีการดำเนินการตามที่ไดมีการแถลง
และมีการตัดสินใจเชิงนโยบายลงไปชี้ไปที่จำนวนปริมาณที่ไดมีการดำเนินการนำนโยบายสูการปฏิบัติเปนการนับจำนวนนโยบาย
ขณะที่ผลลัพธของนโยบาย เปนผลที่เกิดขึ้นตามมาสำหรับสังคม โดยอาจมีสาเหตุมาจากความตั้งใจในการดำเนินการหรือความไมต้งั ใจ
ในการดำเนินการของรัฐบาล
ในฐานะของผูศ กึ ษานโยบาย เราตองทราบวานโยบายนีเ้ มือ่ ไดมกี ารดำเนินการทีส่ มั ฤทธิผ์ ลตามเปาหมายทีต่ ง้ั ใจไวหรือไม อยางไร ทีส่ ำคัญ
คือ สังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลที่ตามมาจากการดำเนินนโยบายนี้หรือไม
ผลกระทบของนโยบายจึงเปนการผสมผสานระหวางผลผลิตและผลลัพธ (ของนโยบาย)
ในหนวยงานเมื่อกลาวถึงการประเมินผลผลกระทบของนโยบายจึงรวมเอาการประเมินผลผลกระทบของนโยบายในมิติตางๆ ดังตอไปนี้
1) นโยบายทั่วไปมีผลกระทบตอปญหาของสาธารณชน ในแงสาธารณะ ประชาชนตองเขาไปเกี่ยวของกับผลกระทบของนโยบายนั้นๆ
ควรจะใหคำนิยามหรือคำจำกัดความวา คือ ประชาชนกลุมใดที่ไดรับผลกระทบ เชน ถานโยบายสงผลกระทบ คือ นโยบายการตอตานการขาย
บุหรี่ในเด็กอายุต่ำกวา 18 ป มีการระบุเปาหมายของนโยบายออกมาดวยวานโยบายนี้มีเปาหมายในเรื่องอะไร เชน เปนนโยบายสงเสริมสุขภาพ
ที่ดีตอประชาชนในประชาชนอายุต่ำกวา 18 ป เพื่อลดโอกาสปวยเปนโรคเรื้อรัง (ถุงลมโปงพอง มะเร็งปอด)
สิ่งเหลานี้ตองมีการระบุทั้งตัวนโยบายเมื่อดำเนินการบางครั้งมักจะทำใหมีผลที่ตามมา ทั้งที่ตั้งใจหรือบางครั้งไมไดตั้งใจ
2) นโยบายบางนโยบายอาจมีผลกระทบตอสถานการณ ตอกลุม ตางๆ บางกลุม มากกวากลุม อืน่ ๆ เชน ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม ทีส่ าม
ดังปรากฏในกรณีของการสรางทางหลวงระหวางเมืองตางๆ กลุมผูที่ไดรับประโยชนอาจจะเปนบรรดายานยนตและบริษัทรถบรรทุกขนาดใหญ
อยางไรก็ตาม นโยบายดังกลาวเมื่อไดมีการดำเนินการไดสงผลกระทบที่กอใหเกิดความไมสะดวก ทำใหเกิดการแตกสลายทางสังคม
ระหวางเพื่อนบาน ระหวางละแวกบานที่ถนนหรือทางหลวงจะตองตัดผาน
3) นโยบายบางนโยบายอาจจะมีผลตามมาตออนาคต และเชนเดียวกันกับตอสภาพการณหรือเงื่อนไขในปจจุบัน นโยบายบางนโยบาย
อาจจะมีผลหรือผลที่ตามมาที่กอใหเกิดผลดี แตบางนโยบายอาจกอใหเกิดคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต เชน นโยบายสงเสริมสนับสนุน
อุตสาหกรรมบางประเภทอาจกอใหเกิดผลดี ในแงที่ชวยทำใหประชาชนมีงานทำ ประเทศมีสินคาสำหรับสงออก แตถาไมมีมาตรการที่ดี โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายดังกลาวอาจสงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่ไปมีผลตอการดำรงชีวิต ตอนิเวศวิทยา
บริเวณที่โรงงานอุตสาหกรรมเหลานั้นตั้งอยูก็ได ในกรณีดังกลาว หากจะใหสิ่งแวดลอมนิเวศวิทยาไมมีปญหาก็จะตองมีคาใชจายเกิดขึ้น เพราะ
จะตองมีเครื่องมือมากำจัดของเสีย
4) นโยบายบางนโยบายแมจะมีผลดีหรือมีผลในทางบวก แตบางครั้งก็เปนเงื่อนไขที่นำมา ซึ่งคาใชจาย เชน เรื่องของการควบคุมสภาพ
แวดลอมที่เปนพิษ เรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยที่รัฐบาลไดออกนโยบายมาตรการในเรื่องเหลานี้ ในกรณีดังกลาว เอกชนตองมีคาใชจาย
ทางตรง เพื่อนำมาเปนคาใชจายในการดูแลปองกันไมใหสภาพแวดลอมเปนพิษ
นอกจากคาใชจายทางตรงแลว บางนโยบายเมื่อมีการดำเนินการ บางครั้งก็ไดสงผลที่ทำใหตองมีคาใชจายทางออม บางนโยบายมี
คาใชจายทางสังคมซึ่งถือเปนคาใชจายทางออมดวย ในขณะที่บางนโยบายอาจมีคาใชจายที่เรียกวา คาเสียโอกาส (Opportunity Cost) คาใชจาย
เหลานีเ้ ปนตัวอยางของคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ตามมาหลังจากรัฐไดกำหนดนโยบายหนึง่ นโยบายใดออกมาแลว มีคา ใชจา ยรูปแบบตางๆ เกิดขึน้ ตามมา
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5) ผลกระทบของนโยบาย/แผนงาน บางนโยบายหรือบางแผนงาน บางครั้งเปนผลกระทบทางดานวัตถุ บางครั้งเปนผลกระทบทางดาน
สัญลักษณ (Symbolic or Intangible) และบางครั้งเปนผลกระทบระหวางผลกระทบทางดานวัตถุกับผลกระทบทางดานสัญลักษณ โดยทั่วไป
ผลกระทบทางดานสัญลักษณเมื่อเกิดขึ้นมักจะมีความสำคัญและความยากมากกวาผลกระทบทางดานวัตถุ
แนวทางในการประเมินผลนโยบาย
ในทัศนะของดันน (William N. Dunn) ไดเสนอแนวทางในการประเมินนโยบายเปน 3 แนวทาง ดังนี้ คือ แนวทางการประเมินแบบเทียม
(Pseudo Evaluation) แนวทางการประเมินแบบแท (Formal Evaluation) แนวทางการประเมินเชิงตัดสินใจ (Decision Theoretical Evaluation)
แนวทางการประเมินแบบเทียม (Pseudo Evaluation) มีเกณฑเพื่อใหทราบผลของนโยบายอยางเที่ยงตรง เชื่อถือได โดยไมมุงพิจารณา
เรื่องคุณคาของนโยบายที่มีคือ บุคคล กลุมบุคคล สังคมสวนรวม สรุปแนวทางการประเมินนโยบายแนวทางนี้ คือ การคนหาวาผลกระทบหรือ
ผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากนโยบาย คืออะไร เกิดขึ้นกับใคร เชน นโยบายทางดานสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคม ฯลฯ
การประเมินแนวทางนี้ เพื่ออธิบายตัวแปรที่เกี่ยวกับผลกระทบตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลกระทบของนโยบาย โดยเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ปจจัยนำเขาของกระบวนการกำหนดนโยบาย
แนวทางการประเมินแบบแท (Formal Evaluation) มีเกณฑเชนเดียวกับการประเมินแบบเทียมและนโยบายนั้นไดมีการประกาศอยางเปน
ทางการถึงเปาหมาย วัตถุประสงคกับงานนโยบาย ซึ่งเปนมาตรการสำคัญในการบงบอกคุณคาและความเหมาะสมของนโยบาย เกณฑที่สำคัญ
คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางการประเมินเชิงตัดสินใจ (Decision Theoretical Evaluation) แนวทางการประเมินอาศัยความเห็นของผูเกี่ยวของในเรื่องคุณคา
ของนโยบาย
การประเมินแบบเทียมไมคำนึงถึงเรื่องคุณคาเพราะถือวาคุณคาจะปรากฏขึ้นมาเองไมจำเปนตองประเมิน
การประเมินแบบแท คุณคาของนโยบาย ขึ้นอยูกับ ผูวางนโยบาย หรือผูบริหารเปนผูประเมิน
การประเมินเชิงตัดสินใจ เปนแนวทางที่พยายามแกไขขอบกพรอง 2 แนวทางแรกแบงออกเปน 2 วิธี
1. การประเมินคุณสมบัติที่ประเมินได (Evaluability Assessment) หมายถึง การวิเคราะหระบบเชิงตัดสินใจ โดยอาศัยขาวสารการ
ปฏิบตั งิ านและวิเคราะหเปาหมาย วัตถุประสงคทก่ี ระจางชัด สามารถประเมินได ปญหาคือ จะตองพิจารณาวานโยบายนัน้ สามารถประเมินไดหรือไม
การประเมินตามวิธีนี้จะตองอาศัยเงื่อนไขอยางนอย 3 ประการ คือ นโยบายนั้นตองประกาศออกมาอยางชัดแจง ระบุเปาหมายและ
ผลที่คาดวาจะเกิดตามมาอยางชัดแจง มีความเชื่อมโยงระหวางการปฏิบัติตามนโยบายกับเปาหมายอยางแนชัด
2. การวิเคราะหอรรถประโยชนหลายคุณสมบัติ (Mutiattribute Utility Analysis) วิธีประเมินนโยบายแบบนี้ตองการแสวงหา
ขอเท็จจริงจากผูมีสวนเกี่ยวของกลุมตางๆ เกี่ยวกับโอกาสที่นโยบายตางๆ จะสามารถกำหนดออกมาได รวมทั้ง คุณคาทางนโยบายนั้นๆ ดวย
ความสำคัญของการประเมินวิธีนี้ คือ พยายามใชความเห็นของทุกฝายหรือหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงคของแตละฝายที่
อาจขัดแยงกัน นอกจากนี้ วิธีประเมินแบบนี้ยังใหขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งใหประโยชนเปนอยางมาก
ปญหาในการประเมินนโยบาย
1. ความไมแนนอนของเปาหมาย
2. ความยากลำบากในการกำหนดสาเหตุและผล
3. การกระจายของผลกระทบของนโยบาย
4. ความยากลำบากในการไดมาซึ่งขอมูล
5. การตอตานจากฝายเจาหนาที่ทางการหรือราชการ
6. เวลาที่จำกัด
7. ผลการประเมินที่ขาดการยอมรับและขาดอิทธิพล
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การกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
นโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
นโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ เปนนโยบายสาธารณะที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาล หรือสวนราชการและตัวบุคคลที่รับผิดชอบที่มี
อำนาจโดยตรงตามกฎหมาย ภายใตระบบการเมืองนั้นจะครอบคลุมสิ่งที่รัฐบาลหรือสวนราชการที่รับผิดชอบตั้งใจวาจะกระทำหรือไมกระทำ
เปนการตัดสินใจของรัฐบาล หรือสวนราชการนั้นๆ รวมถึง ผลผลิต และผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง จากการดำเนินงานของรัฐบาล และสวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
นโยบาย ควรประกอบดวย การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายทางดานสาธารณสุข กลไกดานการเงินการคลัง การปรับเปลีย่ นสิง่ แวดลอม
ทางกายภาพ การจัดสรรทรัพยากร และการใหบริการของระบบสาธารณสุข รัฐบาลควรมีบทบาทในการกำกับ การพัฒนาโครงการเนื่องจาก
เปนปญหาที่สำคัญในภาคประชาชน และตองผานการบูรณาการของหลายกระทรวง โดยกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในการขับเคลื่อนและ
ประสานการดำเนินงานโครงการ และจำเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของผูบริหารดานสาธารณสุข กลุมภาคีเครือขาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความโปรงใส ชัดเจนและไดความสมดุลระหวางประเด็นที่แตกตางกัน
ความจำเปนของการมีนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
• เปนเครื่องมือที่สำคัญสงผลตอการดำเนินงานทั้งใน / นอกกระทรวงสาธารณสุข และระดับชาติ แสดงใหเห็นถึงขอตกลงรวมกัน
ในการมุง รวมแกไข ปองกันปญหา และพัฒนา
• แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญของงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาทางดานสาธารณสุขอื่นๆ
• ชวยนำไปสูการสรางมาตรการที่มีพื้นฐานขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรและแปลงไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ
• ชวยสรางแนวทางใหกับภาคีเครือขายทั้งใน / นอกกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีเปาหมายเพื่อขอตกลง /
จุดมุงหมายรวมกัน
• ชี้ใหเห็นถึงผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ที่ชัดเจน กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
• สรางขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานของภาคีเครือขาย
• นำไปสูการกำหนดแผนงาน / โครงการที่สอดคลองและบรรลุวัตถุประสงคกับนโยบายที่มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
สูงสุด เปาประสงคที่ชัดเจน
ปจจัยกำหนดที่สงผลตอความสำเร็จของนโยบาย
• การสรางนโยบายสาธารณะ (public policies) เพื่อบรรลุวัตถุประสงคใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพดี ลดพฤติกรรมที่เสี่ยงตอ
สุขภาพ รัฐบาลหรือผูบริหาร จึงควรกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยดำเนินการสื่อสารทำความเขาใจผูนำ (Advocate idea) ถึงความ
สำคัญของงานโรคไมติดตอ
• สื่อสารกรอบแนวคิด และแสดงวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนแกผูมีสวนไดสวนเสีย
• ประเมินความจำเปนและความสำคัญของการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน และการรักษา
• มีนโยบายชาติและกลยุทธในการดำเนินงาน
• ขับเคลื่อนและจัดสรรทรัพยากรสูการดำเนินการในพื้นที่ผานโครงการตางๆ

กรอบการกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
กรอบการกำหนดนโยบาย
ควรประยุกตมุมมองดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับมาตรการทางดานสาธารณสุขอยูบนพื้นฐานขอเท็จจริงที่มีอยู
สามารถแบงกรอบการดำเนินงานเปนขั้นตอนการพัฒนานโยบายและการวางแผนหลัก (Main planning steps) และขั้นตอนการนำแผนลงสูการ
ปฏิบัติ (Implementation steps) ดังแผนภาพที่ 2.1 ซึ่งในบทนี้จะกลาวถึงรายละเอียดของขั้นตอนการพัฒนานโยบายและการวางแผนหลักเทานั้น
สวนการนำลงสูปฏิบัติจะไดกลาวในบทที่ 3 ตอไป
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แผนภาพที่ 2.1 กรอบการกำหนดนโยบายและดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
การประเมินทางระบาดวิทยา
สรางความตระหนัก ทำความเขาใจของผูนำ
พัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ

ขั้นตอนที่ 1
- ประเมินความตองการของประชาชน
- เรงสรางความเขาใจ เพื่อใหเกิดการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 และ 3
- สรางและพัฒนา
- เลือก และกำหนดนโยบาย
- วางแผนสูการปฏิบัติ

สรางเสริมศักยภาพจัดสรรทรัพยากร และพัฒนาโครงสราง
ความรวมมือของทุกภาคสวน
ในปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอสุขภาพ

ความรวมมือ
ของภาคีเครือขาย
ในการดูแลสุขภาพ

ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผน

ลดระดับความเสี่ยง และลดโรคไมติดตอของประชากร
ผลลัพธและผลกระทบ
ลดภาระโรคและผลเสียทางเศรษฐกิจ

ขั้นตอนการพัฒนานโยบายและการวางแผนหลัก (Main Planning Steps)
ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินความตองการจำเปนของประชาชนและเรงสรางความเขาใจเพื่อใหเกิด
ความตระหนักความเขาใจในผูนำระดับสูงเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบาย
(Estimate population need through assessing the current risk profile and advocate for action)
• ประเมินความตองการจำเปนของประชาชน (Estimate population need)
>> ความหมายของความตองการจำเปน (Need)
Kaufman (1972), Witkin (1977), Anderson และ Ball (1978), Houston และคณะ (1978), และ Kaufman (1979) ไดกำหนดความหมายวา
“คือ ความไมสอดคลอง (Discrepancy or Gap) ระหวางเงื่อนไขที่ตองการ หรือเงื่อนไขที่คาดหวัง (Desired or Acceptable Conditions) กับ
สภาพที่เปนจริง (Actual Conditions) ในการดำเนินงานขององคกรนั้นๆ”
Stuff lebeam และคณะ (1985) ไดใหนิยามวา Needs คือ “บางสิ่งบางอยางที่จำเปนตองไดรับการตอบสนองหรือเกิดประโยชนหากได
รับการตอบสนองภายใตเหตุผลความจำเปนที่ชัดแจง”
โดยสรุป นาจะกลาวไดวา ความตองการจำเปน คือ “เงือ่ นไขความไมสอดคลองระหวางสภาพทีเ่ ปนจริงในปจจุบนั (Actual Conditions)
กับสภาพที่ควรจะเปนหรือสภาพที่ตองการ (Desired Conditions) เปนสภาพที่จำเปนที่ตองไดรับการตอบสนองหรือดำเนินการแกไข”
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>> การประเมินความตองการจำเปนของประชาชนในการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
เปนการประเมิน สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น หรือ ประเมินสถานการณทางดานระบาดวิทยา ที่เปนปจจุบัน ถึงขนาดของโรค
การกระจายของโรค ปจจัยเสี่ยงและปจจัยกำหนดตางๆ ตอการเกิดโรคไมติดตอ ทั้งในประชากรทั่วไปและประชากรกลุมเปาหมาย กลุมเสี่ยง
ภาระของโรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจากสถานการณปจจุบันทั่วโลก รวมทั้ง ประเทศไทยรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ จำเปนตอง เรงดำเนินการแกไข โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อใหประชาชน ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการตนเองใหมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ ลดภาวะแทรกซอน ลดการตาย ลดภาระคาใชจายที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มโอกาส
ใหการเขาถึงระบบบริการสุขภาพอยางเทาเทียม
ตารางที่ 2.1 ตัวอยางขอมูลสารสนเทศทีใ่ ชบอ ยในการประเมินสถานการณทางดานระบาดวิทยาของโรคไมตดิ ตอและปจจัยเสีย่ ง
ในการกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
ขอมูล
โรคไมติดตอที่สำคัญ :
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด
ผลกระทบจากโรคไมติดตอ

ปจจัยเสี่ยง

ปจจัยกำหนด

สถานการณ
-

อัตราตาย
อัตราปวย
อัตราผูปวยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ภาระโรคที่เกิดขึ้น
ความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ความชุกของการบริโภคยาสูบในผูใหญ
ความชุกของประชากรที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในปจจุบัน
ความชุกของการบริโภคผักและผลไมไมเพียงพอในผูใหญ
ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอในผูใหญ
ความชุกของภาวะน้ำหนักเกินหรืออวนในผูใหญ
ความชุกของความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นในผูใหญ
ความชุกของระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นในผูใหญ
การคาและอุตสาหกรรมของประเทศ เชน ปริมาณการขายบุหรี่ แอลกอฮอล น้ำตาล
เกษตรกรรม เชน การผลิตผักและผลไมปลอดสารพิษ
ฉลากโภชนาการ และกระบวนการผลิตอาหาร
การพัฒนาเมืองและการขนสงทางถนน เชน ทางเดินจักรยาน สถานที่ออกกำลังกาย
สวนสาธารณะ
- การโฆษณา เชน ผลิตภัณฑและอาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพ

• เรงสรางความเขาใจผูนำระดับสูงเพื่อเกิดการขับเคลื่อนนโยบาย (Advocacy for Action)
เปนการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ นำเสนอประกอบเพื่อสรางความตระหนัก ผูนำระดับสูงสูการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ทั้งใน
ระดับการเมือง ระบบสาธารณสุข และระบบสิ่งแวดลอมที่สงผลตอปจจัยเสี่ยง
เปาหมายของการสื่อสารผูกำหนดนโยบาย
• เพื่อใหผูกำหนดนโยบายเกิดการเปลี่ยนแปลง เขาใจ รับรู และตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นปญหาโรคไมติดตอ สงผลใหเกิด
ขอตกลงรวมกันของฝายการเมืองที่จะผลักดัน สนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจกำหนดนโยบายสุขภาพที่มีผลกระทบตอสังคม
• เสนอทางเลือกที่ควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบาย
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูกำหนดนโยบาย
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กลยุทธการสื่อสาร
• เทคนิคในการสื่อสารอาจใชเพื่อสรางความสนใจ ดังนี้
- บอกถึงผลกระทบเชิงลบ เชน ผลเสียตอสุขภาพ การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม
- ประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญ นักการเมือง หรือชุมชนสนใจใสใจ เชน ภาวะอวนและเบาหวานที่เพิ่มในเด็ก
- การพัฒนาความรูใหม เชน อาหารจานดวนเปนสาเหตุของโรคอวน
- เนนขอเท็จจริงที่วาทำไมคนถึงรูสึกทุกขมากกับเรื่องนั้นๆ หรือทำไมรัฐบาลจึงจำเปนตองลงทุนเมื่อมีมาตรการที่พิสูจนแลววา
ไดผลคุมคา
• ประเด็นสาร และสื่อ
- บทสรุปสำหรับผูบริหาร
- บันทึกขอเท็จจริง แผนพับ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- รูปภาพ วีดิโอ
• วิธีการหรือชองทาง
- จัดกิจกรรมรณรงคเฉพาะเจาะจงกลุมผูกำหนดนโยบาย
- ผาน ล็อบบี้ยิสต การขับเคลื่อนในเวทีของสังคม
- ผานสื่อทั่วไป หรือเทคโนโลยี เชน SMS, ขาว, E-mail

ขั้นตอนที่ 2 : สรางและพัฒนานโยบายดานการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
(Formulate and adopt policy)
นโยบายและโครงการระดั บ ชาติ ด  า นการป อ งกั น และควบคุ ม โรคไม ต ิ ด ต อ ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ลต อ งพุ  ง เป า หมายที ่
โรคที่เปนปญหาสำคัญ และมุงเนน ลดปจจัยเสี่ยงรวม โดยกลยุทธที่ครอบคลุมทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการจัดการโรค
ขั้นตอนการสรางนโยบาย (Steps in Policy Formulation)
1) รวบรวมขอมูล เกี่ยวกับโรคไมติดตอและปจจัยเสี่ยง (Information collection)
• องคความรูดานวิชาการ งานวิจัยโรคไมติดตอและปจจัยเสี่ยงจากแหลงขอมูลที่เปนที่ยอมรับ
• ขอมูลจากผูรับผิดชอบหลักและผูมีสวนไดสวนเสีย
• ประสบการณการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอทั้งจากใน / นอกประเทศ และชุมชน
2) กำหนดปญหา (Problem identication) ที่สำคัญและควรเรงแกไข
ในการกำหนดปญหา (Problem identication) ที่สำคัญและควรเรงแกไข ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของปญหา โดยพิจารณา
กฎเกณฑตามความเหมาะสม ถวงน้ำหนักใหความสำคัญในแตละเกณฑ เพิ่มหรือลดความสำคัญในประเด็นปญหาตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 2.2 ตัวอยางตารางการจัดลำดับความสำคัญของปญหา
เกณฑคะแนน
ปญหา
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กลุมคนที่รับ
ผลกระทบ
4

ความรายแรง
เรงดวน
5

ความเสียหาย
ในอนาคต
3

การยอมรับ
ของชุมชน
5

ความเปนไปได
ในการแกไขปญหา รวม
4

3) กำหนดผูรับผิดชอบหลักและบทบาทหนาที่ (Identication of Actor and their role)
ผูมีสวนไดสวนเสียหลักมีบทบาทอยางยิ่งในการพัฒนาและดำเนินงานตามนโยบาย การไดรับสนับสนุนจากฝายการเมืองเปนกุญแจ
ที่สำคัญตอความสำเร็จในการกำหนดนโยบายและการดำเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางนโยบายดานสิ่งแวดลอม ดังนั้น การจัดประชุม
เพื่อเรงสรางความตระหนัก ความเขาใจ (Advocacy meeting) ในผูมีสวนไดสวนเสียจึงเปนขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ อาจเริ่มจากการประชุมแบบ
ไมเปนทางการรวมกันของนักวิชาการกับองคกรที่ไมแสวงหากำไรกอน แลวจึงดำเนินการจัดประชุมอยางเปนทางการกับผูมีสวนไดสวนเสีย
นักการเมือง ผูอำนวยการ ผูบริหารระดับสูงตอไป ในขั้นตอนนี้ควรมีมาตรการทางดานสาธารณสุขที่ไดผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาวที่ชัดเจน
ผูมีสวนไดสวนเสียหลักในการกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
• ผูแทนจากกระทรวงตางๆ เชน สาธารณสุข มหาดไทย อุตสาหกรรม เกษตร พัฒนาสังคมและมนุษย แรงงาน คมนาคม
• ผูแทนจากองคการตางประเทศ ไดแก องคการอนามัยโลก องคการยูนิเซฟ
• ตัวแทนจากผูประกอบการ ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร รานอาหาร
• ผูแทนจากชมรมตางๆ ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข
• เครือขายประชาสัมพันธ
• เครือขายนักวิชาการ ไดแก จากสถาบันการศึกษาตางๆ สถาบันวิจัยโภชนาการ สถาบันการพลศึกษา
• องคการเอกชนไมแสวงหากำไร
ตารางที่ 2.3 ตัวอยางตารางกำหนดกิจกรรมและผูรับผิดชอบ
ระยะของการพัฒนานโยบาย

ผูรับผิดชอบเขารวมในแตละกระบวนการ
นักวิชาการ /
ผูแทนจาก
กลุมผูสนใจ
ผูเชี่ยวชาญ
กระทรวงตางๆ

ผูกำหนด
นโยบาย

ผูสนับสนุน
งบประมาณ

กำหนดปญหาที่ตองแกไข
เรงดวน
สื่อสาร
รวบรวมขอมูล
จัดทำราง
ทบทวนราง
รับรองนโยบาย
ปฏิบัติการตามนโยบาย
4) วิเคราะหระบบที่มีอยู (Analysis of existing system) โดยผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาระบบกลไกที่มีอยูสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายไดจึงมีความสำคัญที่ตองวิเคราะหระบบ
วาเพียงพอและเหมาะสมหรือไม โดยทบทวน
- นโยบาย กลยุทธ กิจกรรม และการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอที่ผานมา บทเรียนและประสบการณท่ไี ดรับ (Lessons
learnt)
- ทรัพยากร คน เงิน สิ่งของที่มีอยู เพียงพอหรือไม แหลงที่มามีที่ใดบาง อยูในระบบใด
- แผนปฏิบัติการเดิมไดดำเนินการอยางไร
หลังจากนั้นจึงนำมาประมาณการณถึงความตองการทรัพยากรที่ตองมีและใชในการดำเนินงานตามกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ที่ทบทวนใหม วาตองมีการพัฒนากลไกระบบหรือไม อยางไร ตัวอยางเชน ทรัพยากรที่จำเปน ถาจะมีการจัดตั้งหนวยตรวจจับการโฆษณาบุหรี่
เหลา หรือขายในสถานที่ที่หามตามกฎหมาย
5) นโยบายฉบับราง (Draft Policy)
ในกระบวนการรางนโยบายตองการการมีสวนรวมของเจาภาพหลักและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
จึงตองมีการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมกัน รางนโยบายที่สอดคลองกับพื้นฐานหรือบริบทของสังคม การเมือง ขนบธรรมเนียม ประเพณี
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เศรษฐกิจ และระบาดวิทยารวมดวย มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสม จัดสรรทรัพยากร วางแผนการ
ดำเนินงานแบบบูรณาการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในชวง 10 - 15 ป และทบทวนรางกอนการนำสูการรับรอง
ตารางที่ 2.4 องคประกอบของ (ราง) เอกสารในนโยบาย
หลักการและเหตุผล
กรอบแนวคิด
ขนาดของปญหา
เปาประสงคสูงสุด
เปาประสงค
กลยุทธ
บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับผิดชอบหลัก
ทรัพยากร / งบประมาณ แหลงที่มา
แผนปฏิบัติการ
การติดตามประเมินผล

องคประกอบของ (ราง) เอกสารในนโยบาย
กลาวนำถึงความสำคัญ ความจำเปนของนโยบาย เปาหมาย กรอบแนวคิดหลัก
สูการดำเนินงานใหบรรลุผล
เอกสารประกอบ (ภาระโรค การกระจายของโรค ปจจัยกำหนด
การดำเนินการที่ผานมา...) เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
รางดวยความรอบคอบเนื่องจากเปนจุดหลัก มีผลตอการกำหนดกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ ซึ่งตองสอดคลองกับเปาประสงค
หนทางหรือวิธีการนำไปสูเปาประสงคที่กำหนดไว พิจารณาวาการบรรลุตามเปาประสงค
ขอหนึ่งๆ มีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอความสำเร็จ และจำเปนตองทำอยางไรจึงจะไปถึง
จุดนั้นๆ (ซึ่งหมายถึง แผนปฏิบัติการ)
สรางขอตกลงรวมกัน แสดงใหชัดเจนวาใครจะทำอะไร
ระบุตั้งแตตน ในรางนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณารับรอง
กรอบแนวทางการดำเนินงาน ประกอบดวย กลยุทธ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน การติดตามกำกับตามแผน
มีแผนติดตามกำกับตามระยะเวลาที่ชัดเจน

การติดตามและประเมินผลเปนกิจกรรมที่สำคัญในการวางแผนสูการปฏิบัติ และตองกำหนดในเอกสารนโยบาย แผนการติดตาม
ตองมีระยะเวลาที่ชัดเจน ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้งทรัพยากรนำเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
ตัวชี้วัดตองแปลผลได และสามารถวัดไดงายในการปฏิบัติ มีการประเมินผลแผนงานและโครงการที่ดำเนินการไปแลวทุก 2 - 3 ป เพื่อปรับ
กลยุทธในการดำเนินงานตอไป
ประเทศไทยโดยความรวมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทำ (ราง) แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2550 - 2559 ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2552 ซึ่งเปน (ราง) แผนยุทธศาสตรระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนกรอบชี้ทิศทางการพัฒนาในการสรางวิถีชีวิตที่พอเพียงของคนไทย
เพื่อลดเสี่ยงลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซอน ลดการตาย และลดภาระคาใชจายจากโรคไมติดตอ การจัดทำรางแผนไดผานกระบวนการ
มีสวนรวมจากภาคีเครือขายทุกภาคสวน (ดังภาคผนวก)
6) รับรองนโยบาย (Policy Approval)
การรับรองนโยบายโดยองคกรการเมืองสูงสุด (Highest political institution) มีความสำคัญกอนการนำลงสูแผนปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนที่กลไกของกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช มีบทบาทสำคัญตอการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

ขั้นตอนที่ 3 : วิเคราะหแจกแจงขั้นตอนของการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
(Identify policy implementation steps)
ขั้นตอนนี้ตองสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการดำเนินการจากนโยบายลงสูระดับปฏิบัติการ กำหนดกรอบการดำเนินงาน ซึ่งประกอบดวย
• กลยุทธ
• กิจกรรมที่สอดคลองตามกลยุทธบริบทและทรัพยากรที่มีอยู (โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานทรัพยากรทางสาธารณสุข กฎระเบียบ
การรณรงคสรางความตระหนัก มาตรการ / แนวทางการดำเนินงานในชุมชน และในสถานบริการสุขภาพ)
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• ระยะเวลา
• ทรัพยากร แหลงงบประมาณ
• กำหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดในการติดตามที่ชัดเจน
ตารางที่ 2.5 ตัวอยางกรอบแนวทางการนำนโยบายลงสูแผนงาน โครงการ
เปาหมาย /
วัตถุประสงค

กลยุทธ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ทรัพยากรนำเขา
กระบวนการ
แหลงขอมูล
ผลผลิต

กรอบ
ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

ในงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ นอกจากนโยบายระดับประเทศชัดเจน มีมาตรการทางดานสาธารณสุขที่ไดผลและมีประสิทธิภาพ
และกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบหลักในเบื้องตนแลว แตในบริบทของประเทศไทยซึ่งมีการกระจายอำนาจ การประยุกตนำกลวิธีการ
ดำเนินงานโดยมีภาคีเครือขายและผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น) มามีสวนรวมตั้งแตในขั้นตอนการวางแผนหลัก
และขั้นตอนการนำลงสูปฏิบัติมีความสำคัญมาก แนวทางการบูรณาการแผนการดำเนินงานที่สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันสำหรับภาคี
เครือขายในทุกระดับ ดังตัวอยางตามตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 ตัวอยางการบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ภาคีเครือขาย
กระทรวง
สาธารณสุข

เรงสรางความตระหนัก
กำหนดหนวยงานกลางที่เปนแกน
ประสานชัดเจนมีกรรมการจากหลาย
ภาคสวน และมีงบประมาณสนับสนุน
การดำเนินงานของหนวยงาน
องคการ
เพิ่มศักยภาพในการสราง
ตางประเทศ
ความตระหนัก เกิดความรวมมือ
การขับเคลื่อน และสนับสนุน
ทรัพยากรของภาคีเครือขาย
ภาคีนอก
สรางความตระหนักแกผูนำ
กระทรวง
เพื่อกำหนดนโยบายที่สงผลตอ
สาธารณสุข
ปจจัยเสี่ยง ปจจัยกำหนดของ
พฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
สื่อ
เพิ่มความตระหนักเรื่องการ
ประชาสัมพันธ ปฏิบัติตามกฎหมาย เชน
ในการโฆษณาสินคาที่เสี่ยง
ตอสุขภาพ

อุตสาหกรรม
เอกชน

พัฒนาตนเองเรื่องระบบการ
ควบคุมกำกับการโฆษณาและ
การใหสปอนเซอร

นโยบาย
พัฒนานโยบาย
และแผนโดยความ
รวมมือจากภาคี
สนับสนุนเทคนิค
ปฏิบัติเรื่องการ
การทบทวน
กำกับนโยบาย
ติดตามกำกับการ
ปฏิบัติการตาม
นโยบายและ
กฎหมาย
ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนเรื่อง
นโยบายปองกันโรค
ไมติดตอและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
ตามนโยบาย

แผนงาน
มีหนวยงานรับผิดชอบ
ที่มีบุคลากรและ
งบประมาณเพียงพอ
เหมาะสม
สนับสนุนเทคนิคปฏิบัติ
เรื่องการจัดเตรียม
แนวทางการดำเนินงาน
และฝกอบรม
ติดตามกำกับแผนงาน
และสงขอมูลปอนกลับ
แกหนวยงานกลาง
เฝาระวัง ติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติ
งานของแผนงาน
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี
ราคาไมแพง และ
มีฉลากที่ชัดเจน

เฝาระวัง ติดตาม ประเมินผล
พัฒนาระบบเฝาระวังที่เขมแข็ง
มีบุคลากรและงบประมาณ
เพียงพอ เหมาะสม
สนับสนุนเทคนิคปฏิบัติเรื่อง
การใชระบบเฝาระวังในการ
วิเคราะห แปลผล และ
รายงานผล
ใชรายงานระบบเฝาระวังเพื่อ
การสรางความตระหนักและ
สรางความโปรงใส
ตรวจสอบได
การกระจายขอมูลขาวสารเรื่อง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
ในประชากร การเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยเสี่ยง เชน การเปลี่ยน
รูปแบบการโฆษณา
สนับสนุนขอมูลดานการผลิต
การขายและการบริโภค
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สื่อการสอน เอกสารประกอบคำบรรยาย
ระยะเวลาที่ใชสอน การบรรยาย 2-3 ชั่วโมง
การประเมินผล การสรางแผนงานโครงการในการจัดการโรคไมติดตอที่เปนปญหาของพื้นที่
เอกสารอางอิง
1. ปกรณ ปรียากร. การวางแผนกลยุทธ: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ เสมาธรรม, 2542.
2. พสุ เตชะรินทร. เสนทางจากกลยุทธสูการปฏิบัติดวย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators. กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
3. มยุรี อนุมานราชธน. นโยบายสาธารณะ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, 2552.
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1) หนวยที่ 1 - 7. 2551.
5. สมบัติ ธำรงธัญวงศ. นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห และกระบวนการ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โครงการ
เอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541.
6. WHO - SEARO. SEA - NCD 79 Scaling up prevention and control of noncommunicable diseases: The SEANET-NCD
meeting. Report of the meeting Phuket, Thailand, 22 - 26 October 2007.
7. WHO - SEARO. Capacity Strengthening of Policy Makers and Programme Managers for Prevention and Control of NonCommunicable Diseases in South-East Asia Region, Module 9A: Monitoring & Evaluation 2007.
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บทที่ 3
การนำกลยุทธสูการปฏิบัติ
แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
หัวหนากลุมควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม
สำนักโรคไมติดตอ

แพทยหญิงทัศนีย เอกวานิช
ผูอำนวยการกองการแพทย
สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต

การนำกลยุทธสูการปฏิบัติ

กลยุทธการนำนโยบาย
สูการปฏิบัติ

บทบาทภาคีเครือขายสุขภาพ

หลักการและเหตุผล
ในการดำเนินงานตามนโยบายปองกันควบคุมโรคไมติดตอ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน การดำเนินโครงการตองอาศัย
กลยุทธหลัก 7 ดาน ไดแก การพัฒนาสภาวะแวดลอม (สังคมและกายภาพ) การลดความเสี่ยงการสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ การดำเนินการ
ทางคลินิก การผลักดันสนับสนุนสื่อสารในทุกระดับ การวิจัยเฝาระวังประเมินผล การตอบสนองจากภาครัฐและภาคสังคม ตลอดจนการตอบ
สนองจากภาคสวนสุขภาพและเพิ่มความเขมแข็งของระบบสุขภาพ ซึ่งการดำเนินงานดังกลาวในการ ลงมือปฏิบัติตองอาศัยความรวมมือจาก
ภาคีเครือขายองคกรทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จากทั้งผูบริหารและผูนำนโยบายทองถิ่น ชุมชน สถานบริการสุขภาพ และประชาชน

สมรรถนะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน
สามารถนำแผนงานโครงการปองกันควบคุมโรคไมติดตอสูการลงมือปฏิบัติ

จุดประสงค
1) เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดทำแผนงานโครงการไดอยางสอดคลอง เหมาะสมกับกลยุทธ
2) เพือ่ ใหผเู รียนรูแ ละเขาใจบทบาทหนาทีข่ องผูม สี ว นรวมในการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมตดิ ตอ และสามารถจัดทำ / ดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการที่ครอบคลุมตามกลยุทธสูการปฏิบัติ

เนื้อหาสาระ
ประกอบดวย 2 สวนดังนี้
1) กลยุทธการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
2) บทบาทภาคีเครือขายสุขภาพ
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กลยุทธการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
หลักแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
๏ มุงเปาหมายในการลดสหปจจัยเสี่ยง
โรคไมติดตอเปนโรคที่เกิดจากหลายสาเหตุ มีหลายปจจัยเสี่ยงรวม นอกจากปจจัยเสี่ยงเรื่องอายุ และประวัติกรรมพันธุซึ่งเปนปจจัยที่
ไมสามารถปองกันไดแลว ยังเปนผลหรืออิทธิพลจากปจจัยเสี่ยงทางดานสังคม ทางดานพฤติกรรม และทางดานชีววิทยา
จากกระแสโลกาภิวัตน การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนผานจากชุมชนชนบทสูการเปนชุมชนเมือง ที่ชวยเอื้อสงเสริม
การมีวิถีชีวิตที่เสี่ยงตอสุขภาพ การออกกำลังกาย / เคลื่อนไหวรางกายนอยลง การรับประทานอาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพ สูบบุหรี่ การบริโภค
แอลกอฮอลมากขึ้น สหปจจัยเสี่ยงรวม (Common risk factors) เหลานี้ นำไปสูการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ของรางกายซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงระยะ
กลาง (Intermediate risk factors) ไดแก ภาวะน้ำหนักตัวเกินและอวน ความดันโลหิตที่สูงขึ้น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง
กอนจะนำไปสูก ารเกิดโรคไมตดิ ตอทีส่ ำคัญ 4 โรค ไดแก มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ตามมา ดังแผนภาพที่ 3.1
แผนภาพที่ 3.1 ทางเดินสาเหตุของโรคไมติดตอ
ปจจัยกำหนด

(Underlying Determinants)

- กระแสโลกาภิวัฒน
- ชุมชนเมือง
- สังคมผูสูงอายุ

ปจจัยเสี่ยงรวม

(Common Risk Factors)

ปจจัยเสี่ยงระยะกลาง

(Intermediate Risk Factors)

โรคเรื้อรังหลัก

- อาหารเสี่ยงตอสุขภาพ
- ออกกำลังกายนอย
- บริโภคยาสูบ / แอลกอฮอล
- อายุ กรรมพันธุ (ปจจัยที่
ปรับเปลี่ยนไมได)

- ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
- ภาวะความดันโลหิตสูง
- ไขมันในเลือดสูง
- น้ำหนักเกิน / อวน

- เบาหวาน
- หัวใจขาดเลือด
- หลอดเลือดสมอง
- ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- มะเร็ง

(Main Chronic Diseases)

4 ปจจัยเสี่ยงหลัก (อาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพ การออกกำลังกาย / เคลื่อนไหวรางกายนอย บุหรี่ แอลกอฮอล) และ 4 ปจจัยเสี่ยงระยะกลาง
(ภาวะน้ำหนักตัวเกินและอวน ความดันโลหิตที่สูงขึ้น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง) กอใหเกิดโรคและสภาวะตางๆ รวมกัน
ที่พบบอยดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวอยางความสัมพันธของปจจัยเสี่ยงกับโรคไมติดตอที่พบบอย
หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง (ชองปาก ลำคอ ปอด) หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโปงพอง กลามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน หลอดเลือดอุดตัน
แอลกอฮอล
มะเร็ง (ทางเดินอาหาร ตับ ชองปากและลำคอ) ตับแข็ง อุบัติเหตุ ความรุนแรง อัมพฤกษอัมพาต
อาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพ
อวน เบาหวานชนิดที่ 2 ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษอัมพาต มะเร็ง กระดูกพรุน
เคลื่อนไหวรางกายนอย
หลอดเลือดหัวใจ อัมพฤกษอัมพาต ความดันโลหิตสูง มะเร็ง (ลำไส เตานม)
เบาหวานชนิดที่ 2 กระดูกพรุน
ความดันโลหิตที่สูงขึ้น
อัมพฤกษอัมพาต กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไตวาย
ภาวะไขมันในเลือดสูง
หลอดเลือดหัวใจ อัมพฤกษอัมพาต ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดอุดตัน เบาหวานชนิดที่ 2
ภาวะน้ำหนักตัวเกินและอวน เบาหวานชนิดที่ 2 หลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
หลอดเลือดหัวใจ อัมพฤกษอัมพาต ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดอุดตันกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
และเบาหวาน
ไตเสือ่ ม เบาหวานเขาจอประสาทตา ความพิการแตกำเนิดในบุตร ติดเชือ้ ราบอยๆ ปลายเสนประสาทอักเสบ
บุหรี่
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นอกจากนัน้ พบวา “การมีปจ จัยเสีย่ งมากกวาหนึง่ ปจจัยในบุคคลหนึง่ ๆ จะสงผลใหเพิม่ โอกาสการเกิดโรคไมตดิ ตอหลายเทาเมือ่ เปรียบเทียบ
กับผูที่มีปจจัยเสี่ยง” ดังนั้นมาตรการในการปองกันควบคุมจึงตองมุงเนนในการลดสหปจจัยเสี่ยง เพื่อนำไปสูการลดโรค องคการอนามัยโลก
ไดระบุวาสามารถปองกันการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจกอนวัยอันควร หลอดเลือดสมอง และเบาหวานชนิดที่ 2 ไดถึงรอยละ 80 และโรคมะเร็ง
ไดถงึ รอยละ 40 ถามีการปรับเปลีย่ นสูพ ฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี รับประทานอาหารทีด่ ตี อ สุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่
หรือใกลชิดกับผูที่สูบบุหรี่ ซึ่งปจจุบันนี้พบวาสหปจจัยเสี่ยงดังกลาวมีความชุกมากขึ้น จึงตองรีบดำเนินการปองกันอยางเรงดวนโดยผาน
การสรางเสริมสุขภาพ (health promotion) และสนับสนุนการมีวิถีชีวิตสุขภาพ (support healthy living)
ตารางที่ 3.2 ตัวอยางมาตรการการดำเนินงานปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
การบริโภคบุหรี่
และยาสูบ

เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล

อาหารสุขภาพ

เปาหมายการดำเนินงาน
ลดผูสูบบุหรี่รายใหม

มาตรการที่สำคัญ

- ขึ้นราคาบุหรี่
- รณรงคใหความรูผานสื่อตางๆ ถึงพิษภัย
- จำกัดโอกาสในการเขาถึงบุหรีแ่ ละยาสูบโดยเฉพาะอยางยิง่ ในชุมชน โรงเรียน และครอบครัว
ผานกฎทองถิ่น การดำเนินการตามกฎหมายในรายที่กระทำผิด พ.ร.บ. ยาสูบ
จำนวนผูสูบบุหรี่ลดลง
- การใหความรูและทักษะในการอดบุหรี่
(สำหรับชุมชน)
- การขึ้นราคาบุหรี่
- รณรงคใหความรูผานสื่อตางๆ ถึงพิษภัย
จำนวนผูสูบบุหรี่ลดลง
- มีระบบกระตุนเตือนผูใหบริการดานสาธารณสุขไดแกในบันทึกเวชระเบียน การให
(สำหรับระบบบริการสุขภาพ) ความรูแกผูใหบริการ
- ลดราคาคาใชจายในการรักษาผูอดบุหรี่
- ระบบติดตามสนับสนุนใหกำลังใจผูอดบุหรี่
- ประเมินผลและขอมูลปอนกลับจากผูใหบริการดานสาธารณสุข
ลดโอกาสการเขาถึง /
- หามหรือจำกัดการโฆษณา จำกัดสถานที่สูบบุหรี่
ปรับกฎหมายและ
- การใหความรูแกชุมชนเพื่อลดโอกาสการเขาถึงและปรับสภาพแวดลอมในบาน
สภาพแวดลอมใหเอื้อ
ลดการผลิต
- หามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในเด็กและเยาวชน
และการจำหนาย
- จำกัดชวงเวลาที่ขาย
- ขึ้นราคาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ลดการบริโภค
- ตรวจปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจ
- คนหาผูที่ติดสุราและผูที่ไดรับผลกระทบในชุมชนเชนความรุนแรงในครอบครัว
- ดำเนินการทางคลินิก เชน อดเหลา ศูนยพึ่งได
- โครงการปองกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ในสถานที่ทำงาน
- รณรงค สรางความตระหนัก สรางเสริมสุขภาพ กฎทองถิ่น ในชุมชน โรงเรียน
ประชาชนมีพฤติกรรม
- รณรงคสื่อสารใหความรู สรางความตระหนักผลเสียของการรับประทานอาหารที่เสี่ยง
การบริโภคอาหารสุขภาพ
ตอสุขภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยนสูการบริโภคอาหารสุขภาพลดอาหารหวาน มัน
มากขึ้น ไดรับพลังงานที่
เกลือสูง และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง
สมดุลกับการใชพลังงาน
• จำกัดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง หลีกเลี่ยงไขมันทรานสและปรับจากไขมัน
อิ่มตัวเปนไขมันไมอิ่มตัว
• เพิ่มการบริโภคผัก ผลไม ถั่วและธัญพืช
• จำกัดปริมาณน้ำตาล
• จำกัดการบริโภคเกลือ
• เกลือที่รับประทานตองมีไอโอดีน
- สงเสริมเมนูอาหารสุขภาพในโรงเรียน สถานที่ทำงาน และชุมชน
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ตารางที่ 3.2 ตัวอยางมาตรการการดำเนินงานปจจัยเสี่ยง (ตอ)
ปจจัยเสี่ยง

การเคลื่อนไหว
รางกาย

เปาหมายการดำเนินงาน
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อ

ดานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ

ดานพฤติกรรมและสังคม
ดานสิ่งแวดลอม

มาตรการที่สำคัญ
- มีฉลากโภชนาการ ที่แสดงถึงขอมูลโภชนาการ และรณรงคใหผูบริโภคอานและเขาใจ
ฉลากโภชนาการได
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการผลิตอาหารอุตสาหกรรม เพื่อลดปริมาณไขมัน
ในอาหารและกระบวนการผลิต
- เพิ่มและสงเสริมการผลิตผัก ผลไม ปลอดสารพิษ
- กลไกดานราคา เพื่อใหอาหารสุขภาพมีราคาที่ลดลง สามารถหาซื้อและเขาถึงไดงาย
- รณรงคในชุมชนผานชองทาง สื่อตางๆ ถึงความสำคัญของการเคลื่อนไหว /
ออกกำลังกาย ตอการลดโรคไมติดตอ
- เพิม่ ทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจ เชน ปายหรือโปสเตอรเชิญชวนใหใชการขึน้ บันได
แทนลิฟต
- ใหความรูแบบกลุมหรือชั้นเรียนในกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน ผูที่มีโรคประจำตัว
- การใหความรูและเพิ่มชั่วโมงพลศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษา
- ลดชั่วโมงการดูทีวี และคอมพิวเตอร ไมเกิน 2 ชั่วโมงตอวัน
- สรางกลไกสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชนและสังคม
- สงเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัยในชุมชน
- เพิ่มสถานที่สาธารณะในการออกกำลังกายรวมกันในชุมชนใหเพียงพอและเหมาะสม

๏ ใหความสำคัญตอปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพ
การดำเนินงานปองกันที่มีประสิทธิผลตองใหความสำคัญกับการสนับสนุน จัดการใหเกิดสภาพแวดลอมหรือมีวิถีชีวิตที่เอื้อตอการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี เนื่องจากปจจัยกำหนดทางดานสังคม เศรษฐกิจ การคา และนโยบาย มีผลตอทางเลือกตอการมีพฤติกรรมที่ดี ในขณะ
เดียวกันตองคำนึงถึงโอกาสและขีดขอจำกัดในการเขาถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีภายใตความแตกตางกันในแตละบริบท
๏ กลุมเปาหมายในการดำเนินงานปองกันครอบคลุมทุกชวงอายุ ไดแก สถานที่ทำงาน โรงเรียน ชุมชน
เนื่องจากธรรมชาติของการเกิดโรคไมติดตอดำเนินมาตลอดชวงชีวิต และการใชชีวิตในแตละบริบท เชน สถานที่ทำงาน โรงเรียน
ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท สงผลตอคานิยม ความเชื่อ พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล และชุมชนที่แตกตางกันทั้งดานการบริโภค การออกกำลังกาย
ความเครียด หรือการมีพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ดังนั้น แผนการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจึงตองดำเนินงานปองกันเนนลดสหปจจัยเสี่ยงภายใต
การบูรณาการ ตามกลุมเปาหมาย ตามบริบทและตลอดชวงอายุ
๏ ความรวมมือของภาคีเครือขายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
ในการสนับสนุนจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กฎทองถิ่น ซึ่งเปนปจจัยกำหนดที่สำคัญที่สง
ผลกระทบตอสุขภาพนั้น มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการประสาน ในทุกระดับ สรางและขยายภาคีเครือขายระหวางหนวยงานทั้งในและนอก
กระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทเกี่ยวของ เชน ผังเมือง สิ่งแวดลอม การเกษตร การคา ครอบครัว ทองถิ่น โรงเรียน ประชาสัมพันธ เปนตน
ทั้งนี้ในการดำเนินงานของภาคีเครือขายนั้น อาจตองรวมมือและคงอยูเปนเวลาหลายป
๏ สถานบริการสุขภาพปรับกระบวนทัศนจากการจัดการโรคสูการปองกันการเกิดโรค
สถานบริการสุขภาพและภาคีเครือขายสุขภาพตองทราบและตระหนักถึงแนวโนม ขนาดของปญหาผลกระทบและภาระโรคที่เกิดจากโรค
ไมติดตอ เพื่อสรางความรวมมือและสรางกระบวนทัศนในการปองกันโรคควบคูไปกับการจัดการโรค โดยมุงลดปจจัยกำหนดทางดานสังคมและ
พฤติกรรมในประชากรทั่วไป ลดพฤติกรรมเสี่ยงและลดปจจัยเสี่ยงทางดานชีววิทยาในประชากรกลุมเสี่ยง การดำเนินการในประชากรทั่วไป
เปนการดำเนินงานในกลุมเปาหมายที่มีปริมาณมาก ดังนั้น จึงตองอาศัยการดำเนินงานผานกระบวนการชุมชน ผานสื่อรณรงคเพื่อใหเกิดผล
อยางตอเนื่อง ในขณะที่การดำเนินงานในประชากรกลุมเสี่ยงเปนกลุมเปาหมายที่มีปริมาณนอยกวา เนนคนหาผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
เพื่อลดระดับจำนวนและความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง ใหมีความสามารถในการจัดการลดปจจัยเสี่ยงที่เขมขนและเฉพาะเจาะจงกวา อยางไรก็ตาม
การดำเนินงานทั้งสองอยางสงผลเสริมแรงซึ่งกันและกันในการลดการเกิดโรค
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กลยุทธการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
เปาหมายสูงสุด
• ลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซอน ลดการตาย ลดภาระคาใชจายที่เกิดจากโรคไมติดตอเรื้อรังที่สำคัญ 4 โรค คือ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
• เพิ่มโอกาสใหการเขาถึงระบบบริการสุขภาพอยางเทาเทียม

•
•
•
•

ผลลัพธที่คาดหวัง
ลดพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ ไดแก การสูบบุหรี่ บริโภค
แอลกอฮอลมาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพ
การเคลื่อนไหว / การออกแรงนอย ความเครียด
บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีพฤติกรรมสุขภาพและวิถีสุขภาพที่ดี
เพิ่มนโยบายสาธารณะ กฎหมาย สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพมากขึ้น
คัดกรองกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเพื่อใหการวินิจฉัยตั้งแตระยะ
แรกเริ่มของโรคและไดรับการรักษาโดยเร็ว

กลุมประชากรเปาหมาย
• ประชากรทั่วไป
• ประชากรกลุมเปาหมายเฉพาะ
- เด็กและเยาวชน
- ผูสูงอายุ
- ประชากรกลุมเสี่ยง
- ครอบครัว
- โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก
- สถานที่ทำงาน
- ชุมชน

6 พื้นที่กลยุทธ (Key Strategic Areas) : ผลลัพธที่คาดหวัง
๏ ชุมชน
• เพิ่มความตระหนักในชุมชน ถึงความสำคัญของปจจัยกำหนดที่มีผลตอสุขภาพและความสำคัญของมีวิถีสุขภาพที่ดี เกิดการสนับสนุน
ใหมีปจจัยที่เอื้อตอสุขภาพดี ลดสภาพแวดลอมและปจจัยที่เสี่ยงตอสุขภาพ
• มีการสรางเสริมสุขภาพ (health promotion) ในชุมชน
• สรางเสริมศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๏ ผูนำดานสุขภาพ
• มีวิสัยทัศนในการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
• เกิดการประสาน สื่อสาร ผลักดันใหเกิดนโยบาย แผนงาน โครงการ ในทุกระดับ
๏ ภาคีเครือขายสุขภาพ
• ตระหนักถึงความสำคัญของความรวมมือของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ
• เกิดการบูรณาการแผนงานรวมกันในโครงการที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๏ สถานบริการสุขภาพ
• บทบาทสำคัญของสถานบริการสุขภาพแตละระดับในการดำเนินงานปองกันเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงใหการดูแลรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรก
ของโรค การดูแลรักษาผูปวยตามมาตรฐาน
• ประสานการดำเนินงานเพื่อสรางเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงกับภาคีเครือขายสุขภาพ
๏ สถานที่ทำงาน
• นำการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
• เพิ่มทักษะ สมรรถนะ ในการประเมินความเสี่ยง สรางนโยบายและจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ และสงเสริมพฤติกรรมบุคคล
ในสถานที่ทำงานเพื่อลดความเสี่ยง
๏ ทรัพยากร
• ความจำเปนในการมีแผนระยะยาว
• บูรณาการและจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานปองกันโรค เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการโครงการใหเกิดประสิทธิผลไดอยางยั่งยืน
สามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียม
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กลยุทธที่สำคัญ (Intervention) ในแผนงานหลัก 7 ดาน :
•
•
•
•
•
•
•

พัฒนาสภาวะแวดลอมดานสังคมและกายภาพ (Environmental Intervention)
ลดความเสี่ยงโดยการสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ (Lifestyle interventions)
การดำเนินการทางคลินิก (Clinical interventions)
ผลักดันสนับสนุน สื่อสารในทุกระดับ (Advocacy)
วิจัย เฝาระวังและประเมินผล (research and surveillance)
การตอบสนองของภาครัฐและภาคสังคม (political and community leadership)
การตอบสนองจากภาคสวนสุขภาพและเพิ่มความเขมแข็งของระบบสุขภาพ (health systems strengthening)

แผนภาพที่ 3.2 กลยุทธหลักในการขจัดทางเดินสาเหตุของโรคไมติดตอ

ปจจัยกำหนด
(Underlying Determinants)
- กระแสโลกาภิวัตน
- ชุมชนเมือง
- สังคมผูสูงอายุ

ปจจัยเสี่ยงรวม
(Common Risk Factors)
- อาหารเสี่ยงตอสุขภาพ
- ออกกำลังกายนอย
- บริโภคยาสูบ / แอลกอฮอล
- อายุ กรรมพันธุ (ปจจัย
ที่ปรับเปลี่ยนไมได)

การพัฒนาสภาวะแวดลอม
ดานสังคมและกายภาพ
(Environmental Intervention)
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ปจจัยเสี่ยงระยะกลาง
(Intermediate Risk Factors)
- ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
- ภาวะความดันโลหิตสูง
- ไขมันในเลือดสูง
- น้ำหนักเกิน / อวน

การลดความเสี่ยงโดย
การสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ
(Lifestyle Interventions)

โรคเรื้อรังหลัก
(Main Chronic Diseases)
- เบาหวาน
- หัวใจขาดเลือด
- หลอดเลือดสมอง
- ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- มะเร็ง

การดำเนินการทางคลินิก
(Clinical Interventions)

ตารางที่ 3.3 กลยุทธในการดำเนินงานตามกลุมเปาหมาย
กลยุทธหลัก
พัฒนาสภาวะแวดลอม
ดานสังคมและกายภาพ

กลุมเปาหมาย
- ประชากรทั่วไป

ลดความเสี่ยงโดยการ
สรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ

- ประชากรทั่วไป
- ประชากรกลุมเสี่ยง

การดำเนินการทางคลินิก

- ประชากรกลุมเสี่ยง
- กลุมผูปวย

แนวทางการดำเนินงาน
การพัฒนานโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลตอปจจัยกำหนด
ในการกอโรคไมติดตอ
• กฎหมาย กฎระเบียบ
• การวางระบบโครงสรางและกายภาพที่เอื้อตอสุขภาพ
การปรับเปลี่ยนสูพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในประชากรทั่วไป
การใหขอมูลขาวสารและความรู
การปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
การปองกันเชิงรุก
การคัดกรองกลุมเสี่ยงและการจัดการตนเองเพื่อลดเสี่ยง
การรักษาโรคในระยะเริ่มแรก
การจัดการโรคเรื้อรัง และการฟนฟู การรักษาประคับประคอง

แผนการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ ใน 3 กลยุทธหลักแรกนั้นมุงตามกลุมเปาหมายและสหปจจัยเสี่ยงรวม และตองมีการ
ประสานการปฏิบัติการหลักใน 4 ดานที่มีการดำเนินตามกลยุทธรวมดวย โดยสรุป ดังแผนภาพที่ 3.3
แผนภาพที่ 3.3 กลยุทธการวางแผนการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

2

3

การพัฒนา
สิ่งแวดลอม
(สังคมและกายภาพ)

ลดความเสี่ยง
สรางเสริม
วิถีชีวิตสุขภาพ

4

การดำเนินการ
ทางคลินิก

1

ผลักดัน สนับสนุน
(เฝาระวัง ประเมินผล และวิจัย)

6

การตอบสนอง “ภาครัฐทั้งหมด”
• ความตั้งใจจากทางการเมือง
• ความเปนผูนำทางการเมือง
• นโยบายและกฎหมายสาธารณะสรางสุขภาพ

7
การตอบสนอง “ภาคสังคมทั้งหมด”
• ความเปนผูนำชุมชน
• การเปนหุนสวนระหวางภาคสวน
• การขับเคลื่อนชุมชน (Community mobilization)

5

การตอบสนองจากภาคสวนสุขภาพ
• ภาคสวนรัฐดานสุขภาพ
• ภาคสวนผูนำสุขภาพ
• การบูรณาการของการปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอเขาไปในกลยุทธสุขภาพประเทศ

เพิ่มความเขมแข็งของระบบสุขภาพ (Health Systems Strengthening)
• การพัฒนาแรงงานสุขภาพ • การเงิน (Financing)
• องคกรการบริการสุขภาพ • ระบบของการดูแลยึด
การจัดบริการ
ประชากรเปนศูนยกลาง
• จุดเนนบนการปองกัน
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แผนปฏิบัติการการบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนการลดโรคไมติดตอ
อาศัยการบูรณาการไปในสถานบริการสุขภาพในทุกระดับทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยในสวนของการบูรณาการมาตรการ
ทางดานสาธารณสุข เพื่อการปองกันโรคไมติดตอ สถานบริการสุขภาพควรมีแผนงานตามกลยุทธ ดังนี้
1. การพัฒนาสภาวะแวดลอมดานสังคมและกายภาพ (Environmental Intervention) เรงรัด สนับสนุน มาตรการทางกฎหมายและ
นโยบายที่สำคัญ ที่สงผลตอปจจัยกำหนดในการลดความเสี่ยง ตอการเกิดโรคไมติดตอใหมีการปฏิบัติ ไดแก กฎหมายเกี่ยวเนื่องกับบุหรี่
แอลกอฮอล นโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ อาหารสุขภาพ การออกกำลังกาย เปนตน
2. การลดความเสี่ยงโดยการสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ (Lifestyle interventions) เปนการดำเนินงานในประชากรทั่วไป มุงเปาหมาย
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนสูพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ใหขอมูลขาวสารและความรู มีการปรับสภาพแวดลอมในครอบครัวและชุมชนใหเอื้อตอการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรองความเสี่ยงในประชาชนทั่วไป ระบุระดับความเสี่ยง และสามารถจัดการลดเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสของการเกิดโรค

การดำเนินงานลดปจจัยเสี่ยงระดับประชากรทั่วไป (Population level)
ก. สนับสนุนการบริโภคอาหารสุขภาพ หรือเมนูชูสุขภาพ (Healthy diet) ความสามารถในการสมดุลพลังงานที่ไดรับจากอาหารกับ
พลังงานที่ใชไปในแตละวัน หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ไขมันทรานส ลดการบริโภคเกลือและน้ำตาล รับประทานปลา ผักและผลไม
มากขึ้น
ข. สงเสริมและสนับสนุนใหมีนิสัย และวินัยในการออกกำลังกาย
ค. ควบคุมและจำกัดการเขาถึงการสูบบุหรี่
ง. ลดการบริโภคแอลกอฮอล
จ. ปองกันและควบคุมมลภาวะในอากาศ และสิ่งแวดลอม
ฉ. สรางความตระหนักถึงภัยอันตรายของภาวะน้ำหนักเกินและอวน
ช. เสริมสรางสังคมที่นาอยู มีความปลอดภัย มั่นคง เพื่อลดความเครียดในประชากรทั่วไป
โดยสรุปปจจัยที่สงผลตอการความสำเร็จในการดำเนินงานระดับประชากรทั่วไป คือ การมุงเนนลดสหปจจัยเสี่ยง มีการดำเนินงานจาก
ลางขึ้นบน (Bottom up) โดยชุมชน มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชน ชุมชนมีความรู มีความสามารถในการขับเคลื่อนและจัดการลดปจจัยเสี่ยง
ในชุมชนได รวมกับการดำเนินการจากบนลงลาง (Top down) ไดแก การกำหนดกฎหมาย กฎทองถิ่น ที่สำคัญและจำเปนเพื่อลดปจจัยเอื้อและ
จำกัดการเขาถึงผลิตภัณฑที่เปนผลเสียตอสุขภาพ เพิ่มการเขาถึงอาหารสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการออกกำลังกาย เปนตน
3. การดำเนินการทางคลินิก (Clinical interventions) ใหผลเปลี่ยนแปลงที่ระดับปจจัยเสี่ยงระยะกลางและเมื่อเปนโรคแลว กลุม
เปาหมาย ไดแก ประชากรกลุมเสี่ยงและกลุมปวย แนวทางการดำเนินงาน ประกอบดวย
3.1 การปองกันเชิงรุก มีการคัดกรองความเสี่ยงในกลุมเปาหมายตามแนวทางการคัดกรองจุดมุงหมายสำคัญในการคัดกรองเพื่อ
การคนหาบุคคลที่เปนโรคระยะเริ่มแรก มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ (Pathological change) แลวแตยังไมมีอาการของโรคเกิดขึ้น
(Asymptomatic individuals) ออกจากบุคคลที่ไมเปนโรค การคนหาโรคในระยะเริ่มแรก และการวินิจฉัยโรคโดยรวดเร็ว ชวยใหผูปวยไดรับ
การรักษาทันที ผลการรักษาดีขึ้นทำใหภาวะแทรกซอน อัตราความพิการตางๆ ลดนอยลง ประชากรกลุมเสี่ยงตองไดรับการบริการการประเมิน
คัดกรอง ปจจัยเสี่ยง โดยการใชเครื่องมือ / วิธีการที่เหมาะสม ระบุระดับความเสี่ยง ทั้งนี้อาจตองเพิ่มความสามารถทางหองปฏิบัติการในบาง
สถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
3.2 การจัดการลดเสี่ยง
ก. มีแนวทางการบริการลดเสี่ยงและการประเมิน การจัดบริการลดเสี่ยงเพื่อใหกลุมเสี่ยงมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม / วิถีชีวิต ตลอดจนมีแนวทางการใชยาในการลดปจจัยเสี่ยงในรายที่มีความเสี่ยงสูง (กรณีจำเปน)
ข. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ค. มีระบบบริการติดตามและเฝาระวังปจจัยเสี่ยง ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ
ง. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝาระวัง ติดตาม ประเมิน
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3.3 การดูแลรักษาโรคไมติดตอตามแนวทางหรือมาตรฐานการรักษาในแตละระดับ ทั้งในระยะเริ่มแรก และการจัดการโรคเรื้อรัง
การฟนฟู และการรักษาประคับประคอง
4. การผลักดันสนับสนุนสื่อสารในทุกระดับ (Advocacy) ไดแก การสรางความตระหนักในการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพผาน
สื่อรณรงคประชาสัมพันธ สื่อบุคคล ในทุกระดับทั้งผูกำหนดนโยบาย ภาคีเครือขาย ผูมีสวนไดสวนเสีย
5. วิจัย เฝาระวังและประเมินผล (research and surveillance) สงเสริมงานวิจัยดานปองกันควบคุมปจจัยเสี่ยงและโรคไมติดตอในระดับ
สถานบริการสุขภาพและชุมชน เพื่อใหเกิดมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน เกิดแนวทางการดูแลรักษาที่มีประสิทธิผล
และคุมทุนสำหรับชุมชนนั้น
6. การตอบสนองของภาครัฐและภาคสังคม (political and community leadership) ไดแก การมีนโยบายดานสุขภาพ นโยบาย
สาธารณะ กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาประชาคม การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ดานสังคมชุมชน การขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยชุมชน
เปนตน แนวทางการดำเนินงาน ประกอบดวย
6.1 เสริมสราง กระตุน สนับสนุน ใหมีพลังการขับเคลื่อนงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอในชุมชน ผานทางภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ
องคกรเอกชน ทองถิ่น แกนนำชุมชน โดยวิเคราะหสถานการณและผลกระทบของโรคไมติดตอในชุมชน มีแผนชุมชนที่สอดคลองกับบริบท
ชุมชนนั้น มีการใหความรูแกประชาชน ครอบครัวและชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม อาจมีกฎทองถิ่นหรือสัญญาประชาคม
6.2 สรางเสริมศักยภาพสื่อบุคคลที่เปนเปาหมายใหตระหนักถึงความสำคัญของงานปองกันโรค มีความรูและทักษะดานการปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน แกนนำเยาวชน กลุมแมบาน แกนนำของสถานที่ทำงาน
แกนนำชุมชน เปนตน
6.3 มีการประสาน ทำงานรวมกันระหวางเครือขายและองคกรตางๆ เนื่องจากการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอในดาน
ปจจัยกำหนด และการจัดการสิ่งแวดลอม ตองอาศัยความรวมมือจากเครือขายและภาคสวนตางๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เชน
เกษตร ผังเมือง สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาสัมพันธ เปนตน
7. การตอบสนองจากภาคสวนสุขภาพและเพิ่มความเขมแข็งของระบบสุขภาพ (health systems strengthening) แนวทางการ
ดำเนินงาน ประกอบดวย
- การดำเนินงานของสถานบริการสุขภาพ
- การบูรณาการงานปองกันควบคุมโรคสูระบบบริการสุขภาพ
- ระบบการดูแลและจัดการโรค
- การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร
- การบริหารจัดการ
- พัฒนาแนวทาง กลไก การสงตอระหวางสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ สถานพยาบาลเอกชน
- สรางเสริมศักยภาพบุคลากร (แพทยและไมใชแพทย) ในแตละระดับ ใหมีองคความรูและทักษะ ดานการปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอ การปองกันภาวะแทรกซอน และการสงตอ
- มีการประสานระหวางบุคลากรสหวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพและบทบาทของบุคลากรที่ไมใชสายวิชาชีพแพทย
การดำเนินงานดังกลาวเพื่อใหไดผลสำเร็จที่ยั่งยืน มีประสิทธิผล และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอตองอาศัยการดำเนินงานแบบ
บูรณาการ (Integrated) และในทุกชวงชีวิตของประชาชน (life course approach) กลยุทธตางๆ จึงตองบรรจุ อาศัยอยูในกรอบของนโยบาย
แผนงาน และมีแผนปฏิบัติการผานกลไกของกฎระเบียบของสังคม (Regulation) การจัดการสิ่งแวดลอม (environment modication) การให
ความรู (education) การดูแลในระบบการบริการสุขภาพ (health care response) โดยตองประสาน ผนึกกำลังความรวมมือของภาคี เครือขาย
จากหลายภาคสวน ไดแก ผูมีสวนไดเสีย สื่อประชาสัมพันธ ภาคประชาคม ภาครัฐ เปนตน
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แผนภาพที่ 3.4 ตัวอยางกรอบแผนปฏิบัติการลดเสี่ยง : การนำกลยุทธสูปฏิบัติ
เปาหมาย
การดำเนินงานหลัก
การดำเนินงาน
เพิ่มความตระหนัก สื่อสารรัฐบาลและ
ถึงความสำคัญ
องคกรเอกชน
และผลกระทบของ
โรคไมติดตอ
แผนงานสรางเสริมสุขภาพ
ในชุมชน /โรงเรียน /
สถานที่ทำงาน
อบรมและใหความรู
ผูใหบริการทาง
สาธารณสุขอยางตอเนื่อง
การปองกันโรค
ควบคุมการบริโภคยาสูบ
ไมติดตอ
(ภาษี กฎหมาย
การใหความรู)
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล (ภาษี
กฎหมาย การใหความรู)
สงเสริมอาหารสุขภาพ
(การผลิต ราคา ใหความรู
ผูบริโภค กำหนดมาตรฐาน
อาหารระดับชาติ)
สงเสริมการออกกำลังกาย
(วางแผนผังเมือง สถานที่
ออกกำลังกาย ใหความรู
ชุมชน)
แผนงานในโรงเรียน /
สถานที่ทำงาน
“เรียนรูสูการมีสุขภาพดี”
การเฝาระวัง
ปจจัยเสี่ยง
- สูบบุหรี่
- ดัชนีมวลกาย
- รอบเอว
- เบาหวาน /
ความดันโลหิตสูง
- ปริมาณการผลิตและ
การขายบุหรี่ ผัก ผลไม
ในประเทศ
อัตราตายจากโรคไมติดตอ
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การดำเนินงานเสริม

สื่อสารใหครอบคลุม
กลุมเปาหมาย
การปรับหลักสูตร
ดานสาธารณสุขให
เหมาะสมกับบริบท
สงเสริมเกษตรกรให
ผลิตพืชอื่นทดแทน
ยาสูบ

นโยบายระดับชาติดาน
โภชนาการในอาหาร
(เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม)
นโยบายระดับชาติดาน
การขนสง การควบคุม
มลพิษ การสงเสริม
การออกกำลังกาย

ปจจัยเสี่ยงอื่น
- ระดับไขมันในเลือด
- ระดับน้ำตาลในเลือด
- ความเชื่อดานสุขภาพ
- แบบแผนการ
บริโภคอาหาร
- แบบแผนการ
ออกกำลังกาย
- ภาระโรคจากโรค
ไมติดตอ
- ประสิทธิผลของกลยุทธ
การปองกันโรค

กลุมเปาหมาย /
ตัวชี้วัด
ผูรับประโยชน
ผูกำหนดนโยบาย - ความรู ทัศนคติ และการปฏิบตั ติ น
ดานพฤติกรรม สุขภาพของ
ผูกำหนดนโยบาย ผูใหบริการ
ประชากรทั่วไป
สาธารณสุข ผูปวย และชุมชน
- การคัดกรองกลุมเสี่ยงเพื่อการ
รักษาตั้งแตในระยะแรกเริ่ม
บุคลากรทาง
การแพทยและ
สาธารณสุข
ประชากรทั่วไป - ราคาขายที่แทจริงในตลาด
- สถานที่ปลอดบุหรี่
- การโฆษณาบุหรี่
ประชากรทั่วไป - ราคาขาย
- จำนวนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากการมึนเมา
- คาใชจายในการบริโภคตอราย
ประชากรทั่วไป - อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว
- โอกาสการเขาถึงอาหารสุขภาพ
ประชากรทั่วไป

- โอกาสการเขาถึงการใชสถานที่
ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ
ในสถานที่ทำงาน ชุมชน

นักเรียน /
ลูกจาง /
พนักงาน
ประชากรทั่วไป
(+/- ประชากร
กลุมเปาหมาย
เฉพาะ)

- ความตระหนักตอสุขภาพ
การเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค
(บุหรี่ ออกกำลังกาย…)

แผนภาพที่ 3.4 ตัวอยางกรอบแผนปฏิบัติการลดเสี่ยง : การนำกลยุทธสูปฏิบัติ (ตอ)
เปาหมาย
การดำเนินงาน
การคัดกรอง

การจัดการโรค

ระบบสุขภาพ

วิจัย

การดำเนินงานหลัก
คัดกรองประเมิน (เมื่อมี
โอกาส เชน ผูปวยนอก
ทั่วไป ผูที่มาตรวจสุขภาพ
ประจำป)
- น้ำหนักเกิน / อวน
- ความดันโลหิตสูง
- เบาหวาน
แนวทางการดูแลผูที่เสี่ยง
สูงตอโรค เชน ภาวะกอน
เบาหวาน ภาวะกอนความดัน
โลหิตสูงแนวทางการดูแล
- โรคหัวใจ
- ความดันโลหิตสูง
- เบาหวาน
- บูรณาการงานเฝาระวัง
ปองกัน คัดกรองการ
จัดการโรคในสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
- เพิ่มความรู ทักษะในการ
เฝาระวัง ปองกันควบคุม
โรคไมติดตอแกผูใหบริการ
สาธารณสุข
- เพิ่มความรูและความ
สามารถในการตัดสินใจ
แกผูบริหารโครงการ
- จัดหายาที่จำเปนและ
เหมาะสม
เพิ่มความสามารถในการ
ทำวิจัยดานการปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอ

การดำเนินงานเสริม
คัดกรองจาก
ประชากรเสี่ยง
- ความดันโลหิตสูง
- โรคเบาหวาน
- โรคหัวใจขาดเลือด
- หลอดเลือดสมอง
(อัมพฤกษอัมพาต)
แนวทางการดูแล
- ไขมันในเลือดสูง
- หลอดเลือดสมอง

- เพิ่มคุณภาพในการ
ใหบริการ
- ประเมินเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

กลุมเปาหมาย /
ตัวชี้วัด
ผูรับประโยชน
ประชากรกลุม - ประเมินการคนหาผูปวยใหม
เสี่ยง
ในแตละระดับวาความเหมาะสม
กับบริบท
- ตรวจสอบระบบสงตอ

ประชากรกลุม
เสี่ยงสูง

- ประเมินการดูแลที่เหมาะสมของ
ผูใหบริการ

ผูบริหาร
สาธารณสุข /
ผูอำนวยการ

- ประเมินคุณภาพของการปองกัน
โรคไมติดตอในระบบบริการ
สาธารณสุข

สนับสนุนวิจัยเชิง
ผูวิจัย
นวัตกรรมในชุมชนและ
คนหาเทคโนโลยีใหม ที่มี
ประสิทธิผลในบริบทนัน้ ๆ

ประเมินทรัพยากรที่ใชในการวิจัย
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บทบาทภาคีเครือขายสุขภาพ
ทำไมตองปฏิบัติการโดยความรวมมือของภาคีเครือขาย
ภายใตบริบทที่เปลี่ยนไปในชวงทศวรรษที่ผานมาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สงผลใหแบบแผนการเจ็บปวยของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจาก
โรคติดตอไปเปนโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมหรือโรคไมติดตอ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอใหเกิดการปรับปรุงระบบ
และวิธีการบริหารจัดการ การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พุทธศักราช 2540 ตลอดจนการทำงานขององคกรภาคตางๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่เนนการพึ่งตนเอง พลิกฟนภูมิปญญา
และพัฒนาศักยภาพคน การมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา และการกระจายการบริหารจัดการดานสุขภาพใหมาอยูในมือของประชาชน
โดยผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน จากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนนอุตสาหกรรมการบริการ เทคโนโลยี การเกษตร
แผนใหม สงผลตอดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย โรคติดตอ สังคมวัฒนธรรมที่ใหความสำคัญกับการดูแลตนเองมากขึ้น และที่สำคัญการเมือง
การปกครองที่ใหความสำคัญกับทองถิ่นมากขึ้น ทองถิ่นเริ่มมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและการพัฒนามากขึ้น การแกปญหาเปนของทองถิ่น
มากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเปนตองมีการปรับตัวในการทำงานมากขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ไดนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวปฏิบัติ กำหนดวิสัยทัศนการพัฒนา
สังคมไทยในชวงป พ.ศ. 2550 - 2554 มุงพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ภายใตแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ ยึดคนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาและยึดหลักภูมิสังคมตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตามสภาพแวดลอมของพื้นที่และวิถีชีวิตของ
ชุมชนและสังคมนัน้ ๆ ตลอดจนยึดหลักการมีสว นรวมของประชาชน จากสถานการณการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
ที่ทำใหวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยภายใตบริบทแวดลอมที่ เต็มไปดวยความเสี่ยงตอสุขภาพ ซึ่งในที่นี้จะยกกรณีตัวอยาง ใหความสำคัญเฉพาะ
ปจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ การออกกำลังกายที่ไมสมดุลเพียงพอ รวมทั้งอารมณและ
ความเครียดที่เปนปจจัยเสริมหนุน กอใหเกิดปญหาทางสุขภาพจากโรคไมติดตอหรือโรควิถชี ีวิตที่สัมพันธเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันใน 5 โรค ไดแก
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ซึ่งสถานการณโรคดังกลาวมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น การที่จะ
สกัดกัน้ ไดตอ งใชการแกไขปญหาตัง้ แตตน เหตุ จนถึงปลายเหตุอยางเปนระบบ ครบวงจร และอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนเขามามีสว นรวม
ในการผลักดันใหเกิดแนวทางการพัฒนาที่เปนรูปธรรมและยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญา แนวคิด และยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองรองรับกับ
แนวนโยบายแหงรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่ผูกโยงกับปจจัยพื้นฐาน ภูมิสังคม และบริบทของสังคมไทย
ปรัชญาและแนวคิดหลักในการพัฒนาวิถีชีวิตไทยใหหางไกลและปราศจากปจจัยเสี่ยง มีปจจัยเสริมที่เอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี สรางภูมิคุมกันและสุขภาวะของทั้งสังคม สามารถลดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ภายใตปรัชญาและแนวคิดการบูรณาการระบบสุขภาพ
ของทัง้ สังคม การมองถึงบริบทแวดลอมและวิถชี วี ติ ไทยทีเ่ อือ้ ตอการมีสขุ ภาพดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังแผนภาพที่ 3.4 และ 3.5
แผนภาพที่ 3.4 มุมมองการบูรณาการระบบสุขภาพของทั้งสังคม
ทุนเศรษฐกิจ

ปจเจกบุคคล
ทางใจ

ทางกาย

สภาพแวดลอม

สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

สุขภาพ/สุขภาวะ
ทุนสังคม

ทางสังคม

ระบบสุขภาพ
พอเพียง

ทางปญญา/
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
จิตวิญาณ
และสิง่ แวดลอม

ระบบบริการสุขภาพ

Health for All

บุคคล ครอบครัว สังคม ประเทศ
สถาบัน องคกร ประชาสังคม
บริหาร บริการ วิชาการ

ทีม่ า : (ราง) แผนยุทธศาสตรสขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย พ.ศ. 2550 - 2559
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All for Health

แผนภาพที่ 3.5 มุมมองบริบทแวดลอมและวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยง ลดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ

การนำเขา / สงออก

การคาระหวางประเทศ

กลไกการตลาด
การสื่อสารประชาสัมพันธ
การควบคุมกำกับ
อุปสงค

อุปทาน (การเขาถึง)

ปจจัยแวดลอม

- ผลผลิตการเกษตร
(ผักและผลไม)
- สถานประกอบการ
(อาหารและเครื่องดื่ม)

- ปริมาณ / คุณภาพ
- พฤติกรรมการบริโภค

- โครงสรางทางสังคม
ความเปนเมือง
- เทคโนโลยี
- โครงสรางเศรษฐกิจ

ภาวะทุพโภชนาการของ
แมและเด็ก

ภาวะน้ำหนักและอวน
โรคไมติดตอเรื้อรัง
หรือโรควิถีชีวิต

การออกกำลังกาย
ไมเพียงพอ ไมสมดุล

ผลกระทบเชิงสุขภาวะและเศรษฐกิจ

บทบาทและแผนปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยผูบริหารและผูนำนโยบายทองถิ่น
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และ 10 สูนโยบาย แผนงาน โครงการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
จะเห็นไดวา ในการดำเนินงานตองอาศัยความมีสว นรวมในการจัดการสุขภาพของภาครัฐทัง้ นอกและในกระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิน่
และชุมชน จึงจะสามารถลดความเสีย่ งตอการเกิดโรค ตามยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion strategy) โดยออกมาเปนกฎบัตร
ออตตาวา (Ottawa charter) ซึ่งขยายความ “การสรางเสริมสุขภาพ” ออกไปเปน “กระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะ ใหคนสามารถควบคุมปจจัย
ที่เปนตัวกำหนดสุขภาพ และเปนผลใหบุคคลมีสุขภาพดี สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม รวมไปถึงการปรับสิ่งแวดลอมใหเอื้อ
ตอการมีสุขภาพที่ดี” ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 องคประกอบ ผูบริหารและผูนำนโยบายทองถิ่นจึงมีบทบาทอยางยิ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ เปนผูประสานงานอำนวยความสะดวก (Facilitator) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน ที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล และประเมินผล
ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของภาคีเครือขายและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของบนพืน้ ฐานการสรางสุขภาพโดยการมีสว นรวมของชุมชน
ทองถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการสรางความรูและนวัตกรรมในระดับพื้นที่
1) การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy public policy)
นโยบายสาธารณะตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ลวนมีผลกระทบตอสุขภาพมากมาย ทั้งในดานบวก และลบ การที่รัฐบาลมีมาตรการ
เขมงวด การใชรถใชถนน สามารถลดการตาย การพิการ และการบาดเจ็บบนทองถนนได มีผลดีตอสุขภาพอยางชัดเจน การที่สังคมมุงพัฒนา
โดยเนนทีก่ ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนเปาหมายหลัก ปลอยใหมกี ารโฆษณา การสงเสริมการขายเหลาเบียรทกุ รูปแบบ ก็มผี ลกระทบทางลบ
ตอสุขภาพของคนในสังคม ดังนั้น การจะทำใหคน และสังคมมีสุขภาวะ จึงตองดำเนินการเพื่อใหเกิดการสรางนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพ
ควบคูกับการดำเนินงานดานอื่นๆ ดวย ทั้งนี้ในการสรางนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Build healthy public) มีวิธีการที่หลากหลาย แต
สอดคลองสนับสนุนกัน ผูบริหารและผูกำหนดนโยบายจะตองคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพเปนสำคัญ
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2) การสรางสรรคสิ่งแวดลอม / สภาวะแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ (Create healthy environment)
สิ่งแวดลอม หมายถึง ระบบตางๆ ในสังคม มีผลกระทบตอการสรางสุขภาพไดมากมาย ผูบริหารและผูกำหนดนโยบายจึงตองให
ความสำคัญ เชน การสนับสนุนสงเสริมใหมี สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ (Public space) ในรูปแบบตางๆ การสนับสนุนใหเกิด
โรงเรียนปลอดน้ำหวานน้ำอัดลม สถานที่ทำงานนาอยู ชุมชนนาอยู เมืองนาอยู เปนตน
3) การสรางเสริมความเขมแข็งชุมชน / กระบวนการชุมชน (Community strengthening)
สุขภาพ เกิดจากการอยูรวมกันอยางชวยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร รวมคิด รวมทำ รวมอยูอาศัย มีความเปนกลุม เปนหมู เปนชุมชน
การสรางเสริมใหเกิดกระบวนการชุมชนเขมแข็ง เสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen community action) เปนการสนับสนุนให
ชุมชนพึ่งตนเองได โดยชุมชนเปนผูตัดสินใจและจัดการ มีการระดมทรัพยากร และวัตถุภายในชุมชน ชุมชนจะตองไดรับขอมูลขาวสาร โอกาส
การเรียนรูและแหลงทุนสนับสนุน จึงเปนยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพที่สำคัญประการหนึ่งที่ซอนทับอยูกับกระบวนการพัฒนาชุมชน และ
สังคม แยกออกจากกันไมได
4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคลใหสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อการสรางสุขภาพ (Personal skill development) เปนการหนุนเสริม
ใหบุคคล และครอบครัวมีความรูความสามารถ ในการสรางเสริมสุขภาพไดดียิ่งขึ้น โดยผานการทำงานที่หลากหลายวิธีการ และหลากหลาย
รูปแบบ เชน การสงเสริมสุขภาพดวยการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาบุคคลและสังคม ใหขอมูลขาวสาร การศึกษาเพื่อสุขภาพและการเสริม
ทักษะชีวิตในการจัดการที่ดีเพื่อปองกันและควบคุมสุขภาพของตน
5) การปรับเปลีย่ นระบบบริการการแพทยและสาธารณสุขใหเปนไปในลักษณะผสมผสานและองครวม (Health care service system
re-orientation) ระบบบริการสาธารณสุขมีสวนใกลชิดสำคัญ และมีอิทธิพลตอสุขภาพมาก ทิศทางของระบบบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม จะมี
ผลตอการเสริมสรางสุขภาพไดมาก การจัดระบบบริการสาธารณสุขในการสงเสริมสุขภาพเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางบุคคล ชุมชน และ
บุคลากรสาธารณสุข ซึง่ จะตองทำงานรวมกันเพือ่ มุง ไปสูส ขุ ภาพของประชาชน จำเปนตองใหความสำคัญในดานการวิจยั ทางสาธารณสุข หลักสูตร
การฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุขสาขาตางๆ เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ โดยมองปญหาของปจเจกบุคคลไปสูการมองปญหาในองครวม

บทบาทและแผนปฏิบตั กิ ารบริการสุขภาพเพือ่ สนับสนุนการลดโรคโดยสถานบริการสุขภาพ
บทบาทสำคัญของสถานบริการสุขภาพในการสนับสนุนการลดโรคไมติดตอ มีดังนี้
1. ใหขอมูลขาวสาร ในเรื่องโรค ปจจัยเสี่ยง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมแกชุมชนและประชาชน
เพื่อใหเกิดความตระหนัก มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถจัดการลดความเสี่ยงไดดวยตนเอง
2. คัดกรองประชากรที่อยูในกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรค และมีมาตรการที่มีประสิทธิผลในการจัดการตนเองเพื่อลดเสี่ยง
3. คัดกรองภาวะแทรกซอนในกลุมผูปวยโรคไมติดตอ และมีมาตรการที่มีประสิทธิผลในการปองกันภาวะแทรกซอน
4. การดูแลรักษาโรคไมติดตอและภาวะแทรกซอนตามมาตรฐานแนวทางการรักษา
5. การฟนฟูสภาพ และการรักษาประคับประคองในผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนที่ไมสามารถใหการรักษาหายขาดได
ทั้งนี้บทบาทของสถานบริการสุขภาพแตละระดับจะเนนหนักแตกตางกันไปตามบริบท ทรัพยากร ทักษะ องคความรู การรักษา และ
เทคโนโลยีของสถานบริการนั้นๆ เชน
- สถานบริการระดับปฐมภูมิเนนหนักในเรื่องการใหความรู การคัดกรองความดันโลหิต เบาหวาน มะเร็ง การใหคำแนะนำในการหยุด
สูบบุหรี่ การจัดการความเครียด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- สถานบริการระดับทุติยภูมิตองมีขีดระดับความสามารถในการจัดการดูแลรักษาโรค คัดกรองและรักษาภาวะแทรกซอนเบื้องตน
- สถานบริการระดับตติยภูมิมีการดูแลรักษาภาวะซับซอนที่อาจตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง และระบบการดูแลรักษาและแนวทางที่มี
ความเชื่อมตอในแตละระดับ เปนกลไกที่สำคัญเพื่อลดอัตราปวย ภาวะแทรกซอนและอัตราตายของผูปวย
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บทบาทและแผนปฏิบตั กิ ารลดความเสีย่ งสรางเสริมวิถชี วี ติ สุขภาพโดยชุมชนและเครือขาย
บทบาทของชุมชน (Community) และภาคีหุนสวน (Partnership)
ชุมชน (Community) ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (1) ไดใหความหมายวา หมายถึง กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกันและมีการติดตอสื่อสาร
เกี่ยวของกันอยางเปนปกติตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยูในพื้นที่รวมกันหรือมีอาชีพรวมกันหรือประกอบกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน
หรือการมีวัฒนธรรมความเชื่อหรือความสนใจรวมกัน สวนการมีสวนรวมของประชาชน (2) หมายถึง กระบวนการใดๆ ที่เอื้อใหประชาชนมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจใดๆ ซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตของตนเองและของผูอื่น มาตรา 5 ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
(3) กำหนดไววา “บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอม ที่เอื้อตอสุขภาพ บุคคลมีหนาที่รวมกับหนวยงานของรัฐในการ
ดำเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอม และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ” และ “สุขภาพ” ตามมาตรา 3 ใน พ.ร.บ. ดังกลาว หมายถึง ภาวะของมนุษย
ที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล ดังนั้น จะเห็นไดสุขภาพไมใชเปนเรื่องของแพทย
พยาบาลเทานั้น แตสุขภาพเปนเรื่องของพวกเราทุกคนที่ตองรวมดวยชวยกันดูแลสุขภาพของตนเอง และจัดการสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ

สมรรถนะทีต่ อ งการใหเกิดกับผูเ รียน
สมรรถนะที่ตองการเพื่อใหชุมชนและภาคีหุนสวนมีสวนรวมในการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ คือ สมรรถนะทางสังคม
(Social Competency) โดยเปนคุณลักษณะที่เนนเรื่องการทำงานรวมกันของพหุภาคีไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องคกรที่ไมมุงหวังกำไร (NGO) เพื่อการประสานงานที่ดี มุงความสัมพันธที่ดี มีการติดตอสื่อสารกัน
จุดประสงค
เพื่อสรางกระบวนการเสริมสรางชุมชนและภาคีหุนสวนใหเขมแข็งสามารถรวมจัดพฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
เพื่อใหหางไกลโรค
เนื้อหา ประกอบดวย 4 มิติ คือ
1. การพัฒนาสุขภาพ
เนนความครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ภายใตสังคมที่อุดมปญญาและมีความเอื้ออาทร โดยเนน ‘สรางสุขภาพ’ (คือ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค) นำการ ‘ซอมสุขภาพ’ (คือ การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย)
2. กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป กลุมเสี่ยงอายุ 35 ปขึ้นไปที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม (เชน ดื่มเหลา สูบบุหรี่ ไมออกกำลังกาย และ
บริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม และมีพันธุกรรมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษอัมพาต และโรคอวน) อาสาสมัคร
สาธารณสุข แกนนำออกกำลังกาย แกนนำสุขภาพ อาสาสมัครสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร.) เยาวชนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน (ยสร.)
ชมรมผูสูงอายุ และภาคีเครือขายอื่นที่เกี่ยวของ
3. พื้นที่เปาหมาย
ไดแก ภายในเขตและนอกเขตเทศบาลของแตละจังหวัด
4. กลวิธีสงเสริมสุขภาพ
- เนน ‘หลักการ ‘ทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง’
- เนนกลยุทธการสรางเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค นำ การซอมสุขภาพ
- เนนกลยุทธการมีสวนรวมของพหุภาคีในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
- เนนสรางสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ สังคมสุขภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันท
และเอื้ออาทรตอกัน
กิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมเลือก ดังนี้
กิจกรรมหลัก : กระบวนการเสริมชุมชนใหเขมแข็ง ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมคน
ขั้นตอนที่ 2 : การกำหนดประเด็นปญหาของชุมชน และการพัฒนาทางเลือกเพื่อดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 : การดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 : ขยายเครือขายความรวมมือ
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ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมคน เพื่อสรางแกนนำและเครือขายสุขภาพ
กลุมเปาหมาย
คุณสมบัติ
- ไดรับการยอมรับนับถือ
- เปนผูเสียสละและมีจิตสาธารณะ
- มีการรวมกลุมในชุมชน/หมูบาน
- ไมฝกใฝการเมือง
บุคคลเขารวมเปนแกนนำเครือขาย
ประชาสังคม
- อสม.
- กำนัน ผูใหญบาน
- ผูทรงคุณวุฒิ เชน ปราชญชาวบาน
นักวิชาการ
- ผูนำกลุม/ชมรม
- ส.อบจ., สท, ส.อบต.
- NGO

เนื้อหา

วิธีการถายทอดความรู

- สภาพปญหาของชุมชน/หมูบาน
(สิ่งที่ฉันเห็น)
- ภาพฝนของชุมชน/หมูบาน
ในอนาคต (สิ่งที่ฉันฝน)
- ภาพกิจกรรมที่จะดำเนินการ (สิ่งที่
ฉันตองทำโดยทำดวยตนเอง หรือ
ทำรวมกับหนวยงานอื่นๆ)

- ประชุมแกนนำประชาคมเพื่อระดม
สมอง โดยใชเทคนิค “ตนไมสุขภาพ”
- นำเสนอแผนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) หรือกองทุนสุขภาพ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
- เสนอแผนตอผูนำชุมชนและชาวบาน
- ประเมินผลโดยจัดประชุมสัญจร ทุก
6 เดือน หมุนเวียนไปตามหมูบา น/ชุมชน

*เทคนิคการกำหนดอนาคตรวมกันโดยใช “ตนไมสุขภาพ”

ตัวอยาง
แผนภาพที่ 3.7 ตนไมสุขภาพ : การดูแลสุขภาพตนเองใหหางไกลโรคอวน
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แผนภาพที่ 3.8 ตนไมสุขภาพ : การดูแลสุขภาพตนเองใหหางไกลโรคอวน

ใบ = สิ่งที่ฉันทำเอง (กระดาษสีเขียว)

ใบ = สิ่งที่ฉันทำรวมกับหนวยงานอื่น
(กระดาษสีเหลือง)

ผล = สิ่งที่ฉันฝน/ตองการ
(กระดาษสีชมพู)

1) กระแสโลกาภิวัตน
2) ชุมชนเมือง
3) สังคมผูสูงอายุ

ราก = สิ่งที่ฉันเห็น (กระดาษสีขาว)
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ใบงาน
1. ใหแบงกลุม 40 คน โดยใหนับ 1, 2, 3, 4 กลุมที่นับ 1 ใหอยูรวมกันเปนกลุม 1, กลุมที่นับ 2 ใหอยูรวมกันเปนกลุม 2, กลุมที่
นับ 3 ใหอยูรวมกันเปนกลุม 3, กลุมที่นับ 4 ใหอยูรวมกันเปนกลุม 4 จะไดกลุมละ 10 คน
2. ใหแตละกลุมตั้งชื่อกลุม เลือกประธาน, เลขานุการ และผูนำเสนอ
3. หัวขอในการระดมสมอง 3 เรื่อง ดังนี้ ใชกระดาษ A4 3 สี คือ สีขาว สีเขียว สีชมพู และสีเหลือง ใหพับ 4 ตอน แลวตัด 4 ชิ้น
3.1 แจกกระดาษสีขาว เพื่อเขียน “ปญหาหรือสิ่งที่ฉันเห็นในชุมชนของฉันเกี่ยวกับ เรื่อง การดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชน”
ใหเวลา 10 นาที
- ในกระดาษ 1 แผน ใหเขียน 1 เรื่อง แจกกระดาษคนละ 4 แผน (ไมพอ ขอเพิ่มกระดาษได)
- ใหเลขานุการรวบรวมไปปดตรงตำแหนง “ราก” โดยรวมประเด็นปญหาที่เหมือนกันทับซอนกัน
- แจกกระดาษสีชมพู ใหคนละ 4 แผน เพื่อเขียน “สิ่งที่ฉันตองการเพื่อใหดูแลสุขภาพตนเองได” ใหเวลา 10 นาที แลวเลขานุการ
รวบรวมไปปดตรงตำแหนงผล โดยรวมประเด็นที่เหมือนกันทับซอนกัน
- แจกกระดาษสีเขียวเพื่อเขียน “สิ่งที่ฉันจะทำเองเพื่อใหบรรลุฝน (คือ ฉันดูแลสุขภาพของตนเองได)”
- แจกกระดาษสีเหลือง เพื่อเขียน “สิ่งที่ฉันตองทำรวมกับผูอื่น/หนวยงานอื่นเพื่อใหบรรลุฝน” โดยใหระบุหนวยงานที่พูดถึง
ใหชัดเจน .ใหแจกกระดาษสีเขียวและสีเหลือง อยางละ 4 ใบ ใหเวลา 10 นาที แลวเลขานุการรวบรวมไปปดตรงตำแหนงใบ
สีเขียวและใบสีเหลือง
- จากนั้นใหแตละกลุมนำเสนอผลการระดมสมอง กลุมละ 15 นาที
- ใหผูสนับสนุนการประชุม สรุปผลการระดมสมองในรูปของแผนที่ความคิด (Mind map)

รานคาแผงลอยหนาโรงเรียน
ขายน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ

เด็กติดโทรทัศน เกมสและ
มีกิจกรรมทางกายลดลง

สิ่งที่ฉันเห็น

เด็กชอบกินอาหารขยะ
เด็กติดรสหวาน

เด็กนักเรียนไมติดหวาน

เด็กนักเรียนภูเก็ตอวนมากขึ้น

สิ่งที่ฉันเห็น/ตองการ

เด็กนักเรียนออกกำลังกาย 15 นาที ทุกวัน
เด็กภูเก็ตฉลาดเลือกบริโภค

เด็กอวนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลลดลง
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ฉันจะใหความรูแกเด็กนักเรียน
ใหฉลาดกินฉลาดเลือก

สิ่งที่ฉันจะทำเอง

ฉันจะดื่มน้ำเปลาแทนน้ำอัดลม
ฉันจะกินผลไมแทนของหวาน

รวมมือกับเทศบาลและแผงลอย
หนาโรงเรียนไมขายอาหารขยะ

สิ่งที่ฉันจะทำรวมกับ
หนวยงานอื่น

รวมมือกับรานคาในโรงเรียน
ใหขายผลไมแทนของทอด
เด็กภูเก็ตฉลาดเลือกบริโภค

ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะหชุมชนโดยใช SWOT (จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค)
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน (เปนปจจัยภายใน) โอกาสและอุปสรรค (เปนปจจัยภายนอก) คือ นอกเหนือการควบคุมของเราในการดูแล
สุขภาพตนเอง เปนการวิเคราะหชุมชน
ปจจัยภายใน
จุดแข็ง S
1. ผูนำเกง
2. มีปราชญชาวบานหลายคน
3.
4.
โอกาส O
1. มีกองทุนสุขภาพสนับสนุนเงินใหจัดทำโครงการ
2.
3.
4.

จุดออน W
1. จำนวน อสม.ที่มีความรูความสามารถยังมีนอย
2.
3.
4.
ปจจัยภายใน
อุปสรรค T
1. มีปญหาโรคติดตอจากแรงงานอพยพ เชน พมา
2.
3.
4.

จากนั้นคิดโครงการเพื่อเพิ่มจุดแข็ง ลดจุดออน เพิ่มโอกาสและลดอุปสรรค เพื่อใหประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได
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ขั้นตอนที่ 3 : การดำเนินกิจกรรมในลักษณะชุมชน
เปนไปในลักษณะของเครือขายความรวมมือจากหลายฝายที่เกี่ยวของ เปนพหุภาคี กลาวคือ องคกรตางๆ ที่มีอยูในชุมชนและทองถิ่น
เขามามีสวนรวม เพื่อใหมีสำนึกและรูสึกในความเปนเจาของกิจกรรม มีความพรอมในลักษณะของความเปนหุนสวน (Partnership)
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน มีลักษณะเปนพลวัตไมหยุดนิ่ง ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
แผนภาพที่ 3.9 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
1. การมีสวนรวมในการวางแผน
(ใชเทคนิคตนไมสุขภาพ)

4. การมีสวนรวมในการ
ติดตามประเมิณผล

กระบวนการ
มีสวนรวม

2. การมีสวนรวมในการ
ปฏิบตั ิ/ดำเนินการ

3. การมีสวนรวมในการจัดสรร
ผลประโยชน

ทั้งนี้มีจดุ เปลี่ยนที่สำคัญ คือ ภาครัฐตองปรับบทบาทมาเปนฝายกระตุนและอำนวยการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนเพิ่มความเขมแข็งแก
ชุมชนทองถิ่น ภายใตความรวมมืออยางใกลชิดจากภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ นักพัฒนา สื่อมวลชน รวมทั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในลักษณะ ‘พหุภาคี’ ที่รวมกันสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง
สำหรับการเริ่มตนการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 รายการที่ตองพิจารณา คือ
1. เปาหมายของการมีสวนรวมของประชาชนคืออะไร
2. เราพยายามเชิญชวนใครใหเขามามีสวนรวม
3. เราจำเปนตองนำเสนอขอมูลอะไรบาง
4. เรามีความประสงคจะไดรับความรวมมือจากประชาชนหรือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในรูปแบบใด
5. จะใชทรัพยากรอะไรบาง และตองการเวลาในการดำเนินการเทาใด
ทั้งนี้ กิจกรรม / โครงการที่จะทำ ใหคัดเลือกจากสิ่งที่ฉันทำเอง และสิ่งที่ฉันจะทำรวมกับหนวยงานอื่นมาจัดลำดับความสำคัญของ
การทำกอนและหลัง แลวจึงเริ่มทำโครงการ อาจของบอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล, อบต.) ได
สำหรับเทคนิคเพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชน นอกจากใชวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใชเทคนิค ‘ตนไมสุขภาพ’ แลว
ยังมีเทคนิคอื่นๆ ที่สามารถพิจารณาเลือกใชตามความเหมาะสม ดังนี้
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ตารางที่ 3.5 การพิจารณาเลือกใชเทคนิคเพื่อสรางการมีสวนรวม ตามวัตถุประสงค
รูปแบบของ
การมีสวนรวม
1. เวทีสาธารณะหรือสภาเมือง
2. คณะกรรมการที่ปรึกษา และ
คณะทำงานเฉพาะกิจ
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop)
4. การจัดแสดงและแลกเปลี่ยนขอมูล
หรือการพบปะแบบไมเปนทางการ
5. การเดินทัวร
6. ประชาพิจารณ

แจงเพื่อ การให การไดรับ การปรึกษา การดึงเขา การรับรูการ
การมี
ทราบ ความรู ขอมูล หารือกัน มารวมของ ตอบสนอง ปฏิสัมพันธ
ทั้ง 2 ฝาย วางแผน ประชาชน อยางตอเนื่อง
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐
๐

๐
๐

๐
๐

๐
๐

๐

๐
๐

ขั้นตอนที่ 4 : ขยายเครือขายความรวมมือ
ชุมชนจะเขมแข็งไดตองมีการรวมกลุม / ชมรม เชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุมแมบาน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ
และตองมีการเปดตัวเองเขาสูก ารแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั สังคมภายนอก เพือ่ เรียนรูต วั อยางและประสบการณทด่ี ขี องกันและกันจะไดพฒ
ั นาไปพรอมๆ
กัน และเปนการสรางเครือขายความรวมมือกับสังคมวงกวางที่ตอยอดจากชุมชนทองถิ่น และกอใหเกิดการเคลื่อนไหว เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และความรับผิดชอบตอสาธารณะเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความสมัครใจ (อาสาสมัคร) โดยหวังผลลัพธขั้นสุดทาย คือ “ทุกคนมีสุขภาพดี”
สำหรับบทบาทของภาคีตางๆ เชน บทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุข ชุมชน และภาคีเครือขาย กลาวเปนสังเขปไดดังนี้

บทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุข
ในมิติใหมของระบบริการสุขภาพ เจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูใหบริการดานสุขภาพทั้งในเชิงรุก และตั้งรับ โดยดูแลผูปวยอยางเปน
องครวม ประกอบดวย การดูแลในมิติทางรางกาย จิตใจ สังคม ปญญา และจิตวิญญาณ ดังนั้นเจาหนาที่สาธารณสุขยุคใหม จึงควรปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนของการใหบริการสุขภาพ จากการเปน “ผูดำเนินการให” เปน “ผูสนับสนุนใหมีการดำเนินการ” (Facilitator) ไมเปนผูที่คิดให
ชาวบาน แตจะเปนผูกระตุนใหชาวบานคิดเอง ดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อลดการพึ่งพิงผูอื่น นอกจากนี้ยังตองเรียนรูระบบงาน และทักษะการทำงาน
แนวใหม โดยเปลี่ยนจากการ “ตั้งรับ” ในสถานบริการโดยรอใหผูปวยเขามารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยแลว เปนการใหการบริการ “เชิงรุก”
ออกไปในครอบครัวและชุมชน เพื่อสงเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรคกอนที่จะเกิดโรค พรอมทั้งสงเสริมสุขภาพของทุกคน ทั้งผูปวยและคน
ที่ยังไมปวย โดยแสวงหาวิธีการลดปจจัยเสี่ยงที่กอโรค และสรางเสริมสุขภาพไปพรอมกัน ทั้งนี้ตองใหสอดคลองกับบริบทและเงื่อนไขของวิถีชีวิต
ของผูปวยแตละคน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, 2552)
กุญแจของการพัฒนา คือ การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ อันจะนำไปสูการทำใหเกิด “ปญญารวมกัน” (ประเวศ วะสี, 2552) ดังนั้น
เจาหนาที่สาธารณสุขจึงควรเพิ่มอีกบทบาทหนึ่งโดยเปนผูสนับสนุนใหมีเวทีการจัดการความรู โดยจัดใหมีการเรียนรูรวมกันเพื่อถายทอด
ประสบการณที่ดี มีการถอดบทเรียน พรอมทั้งสราง ขยายกลุมและเครือขายทางสังคม เพื่อใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดอุบัติการณปวยดวยโรคที่ปองกันได และไมเสียชีวิตดวยโรคที่ปองกันไดกอนถึงวัยอันสมควร
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บทบาทของชุมชน
การรวมตัวรวมคิดรวมทำ ทำใหเกิดความเปนชุมชน เปนปราการที่แข็งแรงนำไปสูการเปนชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได หมายถึง สามารถ
ดูแลตนเองไดมากที่สุด สามารถแกไขปญหาความยากจน และอนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้จะบรรลุผลไดทุกคนในชุมชนตองเขามามีสวนรวม
ในการกำหนดเปาหมายและวิสัยทัศนรวม (ประเวศ วะสี, 2552)
ตัวอยางของเปาหมายและวิสัยทัศนรวมในสวนของระบบสุขภาพชุมชน 8 ประการ ของนายแพทยประเวศ วะสี เพื่อใหบรรลุสูภาวะชุมชน
เปนไปไดงายขึ้น ไดแก
1. เกิดสำนึกคุณคาของความเปนคน
2. ชุมชนเขมแข็ง สามารถพัฒนาอยางบูรณาการไดมากที่สุด
3. เปนชุมชนที่ไมทอดทิ้งกัน สามารถดูแลคนแก คนพิการ คนจน และเด็กกำพราไดทั้งหมด
4. สามารถดูแลรักษาโรคที่พบบอย เชน เปนหวัด เจ็บคอ ฯลฯ โดยไมตองไปโรงพยาบาล
5. สามารถวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีในชุมชนไดทั้งหมด
6. สามารถดูแลผูสูงอายุไดที่บา น
7. ควบคุมโรคตางๆ ได เชน ไขเลือดออก ไขหวัดนก อุบัติเหตุ และยาเสพติด ฯลฯ
8. สรางเสริมสุขภาพทุกดานไดอยางเต็มที่

บทบาทของเครือขาย (Partnership)
การที่มีหนวยงานตางๆ เกี่ยวของกับระบบสุขภาพชุมชนมากมาย ถาตางคนตางทำไปคนละทางสองทางก็จะเปนเบี้ยหัวแตกไมมีพลังรวม
หากองคกรที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพชุมชนตางๆ มาจูนคลื่นกันก็จะเกิดพลังดุจแสงเลเซอร การจูนคลื่นของบุคคลและองคกรตางๆ เรียกวา
“การสรางเปาหมาย และวิสัยทัศนรวม” ตรงนี้อยูดีๆ มันไมเกิด แตตองการกระบวนการที่นำทุกฝายเขามารวมตัว รวมคิด รวมทำ และการ
สื่อสารอยางทั่วถึง ภาคีที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพชุมชน ประกอบดวย คุณคาความเปนคน และชุมชนเขมแข็งเปนแกน ทองถิ่นและภาคสวนตางๆ
เขามาสนับสนุนดังภาพ (ประเวศ วะสี, 2552)
แผนภาพที่ 3.10 โครงสรางของระบบสุขภาพชุมชน
ภาคีสาธารณสุข
ภาคีการพัฒนา

สถาบันการศึกษา

ชุมชนเขมแข็ง
คุณคาความเปนคน

สถาบันการเงิน

ภาคีการสื่อสาร

ภาคีศาสนา
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ภาคธุรกิจ

สื่อ
-

เราสามารถเลือกใชสื่อที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูไดเร็ว เพื่อใหขอมูลและความรูแกประชาชน เชน ใบงาน
โปสเตอร แผนปลิว จุลสาร และจดหมายขาว
การแถลงขาว หอกระจายขาว รถยนตแหโฆษณา รายการวิทยุและโทรทัศนทองถิ่น
การจัดบอรดประกาศในที่สาธารณะ ปายประชาสัมพันธขนาดใหญ
การจัดกิจกรรมในชุมชน
การจัดบรรยายในชั้นเรียน

ระยะเวลาทำการสอน การบรรยาย 2 ชั่วโมง และฝกปฏิบัติ 1 ชั่วโมง
การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน สามารถพิจารณาจากพลังสรางสรรคชุมชนใน 6 ประการ คือ พลังคน พลังกลุม พลังทุน พลังธุรกิจ
พลังเอื้ออาทร และพลังการเรียนรูและการสื่อสาร เชน
- จำนวนประชากรที่เขารวมเปนสมาชิกของกลุม / ชมรมในชุมชนตอประชากรทั้งหมด
- จำนวนครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองไดและเขารวมกิจกรรมกลุม / ชุมชน
- จำนวนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่เปนกิจกรรมสาธารณะ และเกิดจากการมีสวนรวม และริเริ่มโดยชุมชน
- ความถีข่ องการจัดการเรียนรูร ว มกันของชุมชน เชน ความถีข่ องการพูดคุยเสวนา การรวมกิจกรรมสาธารณะ และการกระจายขาวสาร
- จำนวนผูนำตามธรรมชาติ และจำนวนผูนำที่มีความรูความสามารถตอประชากร
- จำนวนการเปนสมาชิกองคกรภายนอกชุมชน และความสามารถในการประสานงานกับภายนอกชุมชน

ไมยากแลวใชไหม ?
ทีจ่ ะเริม่ ตนสรางการมีสว นรวมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง
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2544.
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บทที่ 4
การบริหารจัดการทรัพยากร
นางพรรณี ทิพยธราดล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักโรคไมติดตอ

นางสาวสุธาทิพย ภัทรกุลวณิชย
นักวิชาการสาธารณสุข สำนักโรคไมติดตอ

การบริหารจัดการทรัพยากร

ทรัพยากรบุคคลดาน
สาธารณสุข ทีมงาน
สหสาขาวิชาทุกระดับ

องคความรูประยุกต

งบประมาณ

วัสดุอุปกรณและ
สิ่งสนับสนุนอื่นๆ

คุณลักษณะของทรัพยากร
แหลงที่มา

องคความรูที่สอดคลอง
กับพื้นที่

คุณลักษณะของทรัพยากร
แหลงที่มา

คุณลักษณะของทรัพยากร
แหลงที่มา

กระบวนการพัฒนาและ
จัดสรรทรัพยากร

คุณลักษณะของทรัพยากร
แหลงที่มา

กระบวนการพัฒนาและ
จัดสรรทรัพยากร

กระบวนการพัฒนาและ
จัดสรรทรัพยากร

กระบวนการพัฒนาและ
จัดสรรทรัพยากร

การมีและเขาถึงการบริการ
รวมทั้งกระบวนการ
เพิ่มคุณภาพ

เขาถึง มีความปลอดภัย
และมีคุณภาพ
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หลักการและเหตุผล
ในสถานการณปจจุบัน ทรัพยากรเรามีอยูอยางจำกัด ทั้งทรัพยากรที่เปนบุคคลและวัสดุสิ่งของ จึงตองมีการพัฒนาโดยเฉพาะคนซึ่งเปน
ผูกำหนดคุณสมบัติหรือเกณฑของทรัพยากรอื่นๆ มาบริหารจัดการใหเหมาะสมกับการดำเนินงานทั้งนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ในการลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอ และขณะเดียวกันทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดนี้ ทรัพยากรบุคคลตองคิดที่จะสรางสรรคเทคโนโลยีใหรองรับกับ
สถานการณสุขภาพที่เปลี่ยนไป รวมทั้งบูรณาการทรัพยากรทั้งจากหุนสวน เครือขาย และพันธมิตร ใหมีการนำทรัพยากรมาใชรวมกันในการ
ลดปญหาสุขภาพของสังคมไทย
แผนภูมิที่ 4.1 จำนวนบุคลากรทางการแพทย รายภาค ป พ.ศ. 2550
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นอื
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เ
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แพทย
ทันตแพทย
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค

2,295

2,572
542
1,118

2,328

3,623
800
1,450
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1,753

4,297

5,717
1,168
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13,933

18,625

21,394
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ภาค

ต
ภาคใ

ตารางที่ 4.1 จำนวนบุคลากรทางการแพทย รายภาค ป พ.ศ. 2550
ภาค
รวมทั้งประเทศ
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต

แพทย
22,651
6,711
5,717
4,028
3,623
2,572

ทันตแพทย
4,653
1,172
1,168
971
800
542

เภสัชกร
8,565
1,618
2,626
1,753
1,450
1,118

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค
105,398
13,146
23,757
1,276
27,689
4,297
21,394
2,950
18,625
2,328
13,933
2,295

รวม
154,413
34,534
41,497
31,096
26,826
20,460

ที่มา : ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข ป 2550, ระบบขอมูลเพื่อการบริหารติดตามผลการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข
URL: http://moc.moph.go.th/Resource/Personal/index,new.php

จากการสำรวจประชากรในป พ.ศ. 2550 จำนวน 63,038,247 คน พบวามีบุคลากรสาธารณสุขที่เปนแพทย 22,651 คน พยาบาลวิชาชีพ
105,398 คน โดยมีสัดสวนแพทย 1 คน ตอประชากร 2,783 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ตอประชากร 598 คน ดังนั้นในการดำเนินการปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ จึงเนนการใหความรูประชาชน เพื่อสงเสริมสุขภาพ สามารถดูแลและจัดการตนเองเพื่อปองกันไมใหเกิด
โรคซึง่ จะชวยใหบคุ ลากรทางการแพทยไมตอ งแบกรับภาระในการดูแลรักษา ณ สถานบริการ เกินความสามารถ รวมทัง้ สรางเครือขายพันธมิตร
มาชวยกันจัดการปญหาสุขภาพของชุมชนและสังคมโดยรวมระดับประเทศ
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ในการทำงานเชิงรุกตองทำงานเชิงปองกันมากกวาแกไข คือตองเตรียมการลวงหนา การคาดการณลวงหนาโดยดูสถานการณในอดีต
ปจจุบัน และคาดวาจะเกิดเหตุการณอะไรในอนาคต จากผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บในป 2550 พบวา ประชากร
ไทยทั้งประเทศ มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเจ็บปวยและการตายกอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล การรับประทานผักและผลไมไมเพียงพอ การใหบริการคัดกรองโรคยังไมครอบคลุม การไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนต การขับขี่รถยนตหรือจักรยานยนตภายหลังดื่มแอลกอฮอล จากการพิจารณาขอมูลแตละพื้นที่พบความแตกตางของสถานะ
สุขภาพ ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไมติดตอเรื้อรัง การใหบริการสงเสริมสุขภาพของประชาชน คุณภาพระบบบริการสุขภาพ จากการ
สำรวจที่พบนั้น แสดงใหเห็นถึงปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการใหบริการสุขภาพของหนวยงานปองกันควบคุมและรักษาโรค
ของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน
ดังนั้น ทำอยางไร ทรัพยากรที่มีอยูจึงจะไดรับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพใกลเคียงกัน โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดนี้เกิด
ประโยชนสูงสุดและบรรลุเปาหมายสุขภาพดีของประชาชน

สมรรถนะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน
ทัศนคติ เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเปนตอคุณภาพการจัดบริการในการลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอ
ความรู เขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรและความหมาย ความจำเปนในการจัดการทรัพยากร คุณลักษณะของทรัพยากร การจัดสรร
การพัฒนาทรัพยากร
ทักษะ นำความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริการจัดการไปปรับใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค
เพื่อใหผูเรียนเขาใจวาทรัพยากรที่ใชในการดำเนินงานลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอนั้นมีความสำคัญตองไดคุณภาพเชื่อถือได และตองปรับ
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ มีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง ตองออกแบบใหเหมาะสมกับบริบท
และลักษณะการทำงานของพื้นที่

เนื้อหาสาระ องคประกอบของเนื้อหาบทนี้ ประกอบดวย
1. ทรัพยากร
- การบริหารทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร
- การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเปน
2. ทรัพยากรมนุษย, องคความรูประยุกต, งบประมาณ, วัสดุอุปกรณ
ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวงที่เปนทรัพยที่มีคาในองคกร ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ วิธีการ เทคโนโลยี (Material
and technology) ขอมูล (Data) องคความรู
การบริหารทรัพยากร หมายถึง การที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดำเนินการในเรื่อง คน เงิน วัสดุอุปกรณ วิธีการ เทคโนโลยี ขอมูล
องคความรู ใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปตามกาลเวลา
และสถานการณ จึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรในทุกดานใหสามารถรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง
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ความจำเปนในการจัดสรรทรัพยากรในการลดปจจัยเสี่ยง
ประเทศไทยเปนประเทศทีก่ ำลังพัฒนามีความจำเปนตองอาศัยการลงทุนเพือ่ กระตุน ความเจริญทางเศรษฐกิจ และเพือ่ สนองความตองการ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งปจจุบันประชาชนไทยมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การดำเนินชีวิตที่รีบเรงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน
รูปแบบทางสังคมของประเทศเกษตรเปนประเทศที่มุงผลผลิตทางอุตสาหกรรม ทำใหรูปแบบการใชชีวิตและสังคมของเราเปลี่ยนไป การบริโภค
ไมสมดุล ทำใหธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปลี่ยน รัฐบาลจึงสงเสริมประสิทธิภาพในการผลิตและลดการบริโภคที่สิ้นเปลืองลง โดยดำเนินนโยบาย
ที่สงเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม

การจัดสรรทรัพยากร
ในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตองคำนึงถึงหลักตอไปนี้
1. ความตองการใชทรัพยากร จำนวน ขนาด และคุณภาพของทรัพยากรใหเหมาะสม ตรงกับความตองการของหนวยงานในการจัด
บริการที่ไดคุณภาพ โดยพิจารณาจาก
1.1 ขอมูลจากหนวยงาน ความตองการ จำนวน ขนาด คุณภาพ และคุณลักษณะของทรัพยากร
1.2 ฝายจัดสรรตองมีขอมูลและวิเคราะหทรัพยากรที่หนวยงานตองการ และมีคุณภาพเหมาะสมกับการดำเนินงานจัดบริการ
1.3 ฝายจัดหาทรัพยากร ตองมีแผนการจัดหาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดหาทรัพยากรไดตรงกับความตองการ ทันเวลา และ
มีประสิทธิภาพ
2. ระยะเวลาของการใชทรัพยากรหรือการจัดการมีความเหมาะสม
3. การเพิ่มปริมาณ คุณภาพ หรือประสิทธิภาพของทรัพยากรเพื่อใชในกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ฝายจัดสรรตองพิจารณา
อยางรอบคอบถึงวิธีการจัดการใหไดทรัพยากรคุณภาพสูงตนทุนต่ำ
4. มีการจัดสรรทรัพยากรระยะยาวตามแผนการขยายงาน และแผนระยะสั้นหรือแผนกลยุทธ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใชตนทุน
ต่ำที่สุด
5. การจัดทำแผนงบประมาณตองมีความสอดคลองกับแผนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรดำเนินการได ไมเกิด
ปญหาขาดแคลนงบประมาณ
6. การจัดสรรทรัพยากรตองคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งภายในองคกรและภายนอก คือ สิ่งแวดลอม และการจัดสรรทรัพยากร
ตองคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของมาพิจารณาดวย
7. การจัดสรรทรัพยากรตองคำนึงถึงความประหยัด แตตองไดคุณภาพสูง ตนทุนต่ำ และลูกคาพอใจ
8. มีระบบประเมินผลการจัดสรรทรัพยากรเปนระยะโดยใชหลัก 7 ขอขางตน
การจัดสรรทรัพยากรในปจจุบัน ถาตองการใหเกิดความยั่งยืนจะตองมีการบริหารจัดการใหดี เพราะถามีการใชทรัพยากรสิ้นเปลืองมาก
หรือฟุมเฟอยโดยขาดการจัดการที่ดีจะตองหาทรัพยากรที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกันมาทดแทน เพราะวัตถุดิบในการผลิตเปลี่ยนแปลงและหมด
ไปตามกาลเวลา และตองคำนึงถึงคุณภาพทรัพยากรซึ่งมีความเสื่อมตามลักษณะการจัดเก็บ แมแตทรัพยากรมนุษยก็ตองมีการสรางทดแทน
ตลอดเวลาเชนกัน
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การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเปน
ทรัพยากรมนุษย
ในการทำงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอ ทรัพยากรที่สำคัญมาก คือ ทรัพยากรมนุษย เพราะมนุษยเปนผูเลือกใชทรัพยากร
อื่นๆ มาทดแทนหรือคิดคนนวัตกรรมใหมๆ มาปรับปรุงแกไขทดแทนทรัพยากรที่ไมเหมาะสมหรือหมดไป ดังนั้น ทรัพยากรมนุษยจึงตองได
รับการพัฒนาตลอดเวลา รวมทั้ง ตองปรับกระบวนทัศนนำวิธีคิดใหมๆ มาพัฒนาใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองที่มีการผันแปรตลอดเวลา และวิถีชวี ิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนโดยรวม
โรคไมติดตอ เปนปญหาดานสาธารณสุขของประเทศไทย และเปนสาเหตุการปวยและตายในอันดับตนๆ ของประเทศ การดำเนินงาน
เฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอปจจุบันเราเนนการทำงานเปนทีมเพราะการลดปจจัยเสี่ยงเพื่อลดโรคไมติดตอไมสามารถแกไขไดโดย
หนวยงานเดียวจะตองทำงานหรือขับเคลื่อนเปนทีมหรือเปนรูปแบบคณะกรรมการ และหนวยงานที่เขามารวมทำงานตองมาจากหลากหลาย
หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพราะแตละหนวยงานตองมารวมคิดรวมทำในสวนที่ตองทำงานรวมกันและแยกกันไปทำในสวนที่ตอง
สานตอในองคกร ทัง้ นีเ้ พราะงานลดปจจัยเสีย่ งและลดโรคไมตดิ ตอเปนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของแตละบุคคลก็จริงแตการจัดการสิง่ แวดลอม
ใหเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็มีสวนสำคัญอยางมากเพราะแตละวัยความเสี่ยงไมเทากัน การจัดบริการลดเสี่ยงในระดับประชากรจะสง
ผลในภาพกวางเพื่อใหประชาชนเกิดการจัดการตนเอง จากการกระจายอำนาจการปกครองระดับทองถิ่น องคการบริหารสวนทองถิ่นตองมี
สวนในการเขามาจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนดวยการกำหนดนโยบาย กฎระเบียบของทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการทำงานใหเห็นเปนรูปธรรมและ
ระดับประเทศตองถือเปนนโยบายที่เรงดวน
ในการเขียนถึงทรัพยากรมนุษยในบทนี้ไดเขียนถึงทรัพยากรมนุษยในสวนของคุณลักษณะของบุคลากรทางสาธารณสุขที่เราอยากเห็น
และเปนผูที่สามารถเชื่อมประสานการดำเนินงานในเครือขายใหเกิดความรวมมือในการจัดการลดปจจัยเสี่ยงเพื่อลดโรคไมติดตอและเกิดการ
จัดการระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
คุณลักษณะของบุคลากรดานสาธารณสุข ทรัพยากรมนุษยไมวาจะอยูในองคกรใดก็ตามยอมมีความสำคัญกับองคกรมาก เพราะเปน
ทั้งผูกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรในการดำเนินงานเปนทั้งผูจัดหาทรัพยากรอื่นๆ เพื่อมาสนับสนุนการทำงานใหตรงกับการทำงานระดับบุคคล
หนวยงานและเหมาะกับบริบทของพื้นที่คุณลักษณะของบุคลากรดานสาธารณสุขที่อยากเห็นก็เชนเดียวกับบุคลากรในสายวิชาชีพอื่น คือ
1. บุคลิกภาพทางกาย รูปราง หนาตาดี การแตงกายสะอาด เคลื่อนที่แคลวคลอง สุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมอวนหรือผอม ไมติด
สารเสพติด ฯลฯ
2. บุคลิกทางอารมณและจิตใจ
- สามารถควบคุมอารมณโลภ โกรธ หลงได (ควรมีการทดสอบทางดานสุขภาพจิต)
- มีเมตตา เอื้ออาทรตอผูอื่น สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร และเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง
- ชางสังเกต สนใจตอสภาพความเปนอยูหรือสิ่งแวดลอม
- มีความคิดทางบวกตอการปฏิบัติงานสาธารณสุข
- มีความคิดแนวแนตอการแกไขปญหาสาธารณสุข
- ตัดสินใจที่เหมาะสมกับบทบาทหนาที่
3. บุคลิกทางวาจา
- ใชวาจาออนโยนทักทาย ปราศรัย
- ใชภาษาเขาใจงาย จำงาย การใหคำปรึกษาแนะนำเรื่องสุขภาพนำไปปฏิบัติได เหมาะสมกับกลุม เพศ วัย ระดับการศึกษาของ
ผูฟงในการใหความรูเรื่องสุขภาพแกประชาชน
4. ทักษะ
4.1. ทักษะทางดานความสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน
- การพูดโดยใชคำถามเพื่อใหไดรับความรวมมือ ระมัดระวังการใชน้ำเสียง
- ฟงใหมาก พูดใหนอย มีกิริยาที่นานับถือ ยิ้มแยมดุจฉันมิตร
- มองคนอื่นในดานที่ดีอยาคอยแตจับผิด
- รูจักการวิพากษวิจารณใหเปนประโยชน
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- สงเสริมศักดิ์ศรีของคน ใหการยกยองชมเชยเพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือ
- การทำความคุนเคยเพื่อเสริมสรางความรวมมือ
4.2. ทักษะทางดานวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถในการใชความรูในการใชเครื่องมือ เทคนิค วิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับวิชาเฉพาะ
ของตนเอง และความรูเกี่ยวกับงานและสังคมที่ตนเองปฏิบัติอยู เชน
- มีความรูความสามารถเทคนิคเฉพาะ เชน การวางแผนการแกปญหาสาธารณสุข การประชาสัมพันธ บริหารจัดการโครงการ
วิจัยและพัฒนาองคความรูใหทันสมัยอยูเสมอ
- มีความรู ความเขาใจลักษณะของงานในหนวยงานที่ปฏิบัติและสามารถถายทอดได
- มีทักษะทางดานคอมพิวเตอรเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
- ทักษะในการประสานงานทั้งในองคกรและเครือขาย
- สามารถเชื่อมโยงขอมูลทั้งจากหนวยงานภายในองคกรและเครือขาย
- รูจักเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำวิธีการใหมๆ มาประยุกตกับการปฏิบัติงาน
- สามารถถายทอดองคความรู เทคนิค วิธีการ แนวทางการปฏิบัติงานกับผูเกี่ยวของได
- มีสมรรถนะตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย
4.3. ทักษะทางดานความคิด ทักษะดานนี้สำคัญมากตอบุคลากรสาธารณสุข เพราะเปนทักษะที่ผสมผสานสิ่งที่เคยเห็น ความคิด
รวบยอด และสติปญญาเขาดวยกันทำใหสามารถมองเห็นแงมุมตางๆ ในที่เกี่ยวของกับงาน ทั้งหนวยงานปจจุบันและแนวโนมที่
จะเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล เชน
- ความสามารถในการจำแนกขอดี ขอเสีย ขอผิดพลาดของการทำงาน ตลอดจนสามารถแกไขปญหาความผิดพลาด
- ความสามารถดำเนินการ จัดหา รวบรวมความคิดตางเขาดวยกัน
- ความสามารถในการวางแผน ติดตามผลงาน และประเมินผลงาน
- ความสามารถในการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตเกี่ยวกับงานหรือผลของการดำเนินงาน รวมทั้งผลของการตัดสินใจ
ตางๆ ที่ทำไป
- ความสามารถในความคิดริเริ่ม สรางสรรค แนวคิด มีนโยบายใหมหรือปรับกระบวนทัศนใหเหมาะสมกับการทำงานและ
หนวยงาน และเรียนรูที่จะพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง
ผูบริหารเครือขาย ผูบริหารเครือขายเปนผูที่ควรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีภาวะผูนำ คุณสมบัติของผูนำ เชน
- เปนผูม วี สิ ยั ทัศนมองไปถึงอนาคต มองเห็นภาพรวมในอดีต ปจจุบนั อนาคตซึง่ สงผลกระทบตอการเปลีย่ นแปลงทัง้ ดานเศรษฐกิจ
สังคม
- เขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีและเลือกใชอยางชาญฉลาด
- ตองรูจักเชื่อมโยงขอมูล สารสนเทศมาใชในการดำเนินงาน
2. เขาใจระบบสาธารณสุขเกี่ยวกับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคมาใชในการคิดวิเคราะหแนวโนม ผลกระทบที่เปนปญหาสุขภาพ
และหาแนวทางแกไขปญหาสาธารณสุขได
3. เขาใจระบบเครือขายทั้งภายในองคกรและนอกองคกรที่เอื้อตอการสนับสนุนการดำเนินงาน
4. เขาใจเกี่ยวกับระบบการปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางดี เพื่อรวมหาแนวทางสนับสนุนใหเกิดการลดปจจัยเสี่ยงและลดโรคที่เปน
ปญหาสาธารณสุขของประเทศและทองถิ่น
5. เห็นความสำคัญและมีวิสัยทัศนของการพัฒนามนุษยสมัยใหมและสนับสนุนสิ่งที่เอื้อตอการพัฒนา
6. ทักษะบริหารความรวมมือภายในองคกรและเครือขาย เชน
- เปนนักบริหารที่ดี เขาใจจิตวิทยาการบริหารคน
- รูจักเลือกใชเทคโนโลยีและสามารถเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศได
- เปนผูมีมนุษยสัมพันธ
- รูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผล และชางสังเกต
- ตองรูจักสรางหุนสวนในการทำงาน
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แหลงที่มาของบุคลากร
การสรรหาเปนกระบวนการแสวงหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาทำงานในองคกรมี 2 แหลง คือ
1. จากภายในองคกร ผูบังคับบัญชาคัดเลือก โดยพิจารณาจากผลงานของผูปฏิบัติงาน หรือประกาศรับสมัครจากบุคคลภายในองคกร
อยางเปนทางการ
2. จากแหลงภายนอกองคกร โดยรับจากบุคคลที่เคยทำงานอยูกอน หรือประกาศรับสมัครโดยทั่วไป
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการในการเพิ่มพูนทักษะ ความรูความสามารถ รวมถึง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม
ภายใน เพื่อสงเสริมความสามารถในการผลิตและการแขงขันในองคกร
วิสัยทัศนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบใหม เล็งเห็นวาทรัพยากรมนุษยในองคกรทุกคนจะตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและทุมเท
เพื่องาน และใหความใสใจตอลูกคาในทุกกระบวนการทำงานในลักษณะของการบริหารในเชิงคุณภาพโดยรวม วิสัยทัศนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย จึงเปลี่ยนแปลงไปสูการสงเสริมใหทรัพยากรมนุษยคิดเปน มีความคิดในเชิงสรางสรรคใหโอกาสในการเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนือ่ งตลอดชีวติ จากการทำงาน และองคกรสนับสนุนเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู ซึง่ จะแสดงใหเห็นวาทรัพยากรมนุษยไดทำงานทีม่ น่ั คงมีโอกาส
กาวหนา และจะกลายเปนพันธะสัญญาทางจิตใจอุทิศตนใหกับองคกร
แนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สามารถแบงออกไดเปน 3 แนวทางใหญๆ คือ
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การดำเนินการใหบุคลากรไดรับประสบการณและการเรียนรูในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะ
ไดนำเอามาปรับปรุงความสามารถในการทำงานโดยมีวิธีการ 3 ประการ
การฝกอบรม เปนกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการเรียนรูมุงเนนเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน เปาหมาย คือ การยกระดับความรู
ความสามารถ ทักษะของพนักงานใหสามารถทำงานในตำแหนงนั้นๆ ได ผูที่ผานการฝกอบรมไปแลวสามารถนำความรูไปใชไดทันที
การศึกษา การศึกษานับวาเปนวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตรง เพราะการใหการศึกษาเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสรางความสามารถในการปรับตัวในทุกๆ ดานใหกับบุคคล ถาพิจารณาในองคการแลว การศึกษาจะเนนการเตรียม
พนักงานสำหรับงานในอนาคต (Future job) เพื่อเตรียมพนักงานใหมีความพรอมที่จะทำงานตามความตองการขององคการในอนาคต หรืออีก
กรณีหนึ่งการใหการศึกษาสามารถใชเพื่อเตรียมพนักงานเพื่อการเลื่อนตำแหนงงานใหม ซึ่งอาจตองใชระยะเวลาที่ยาวนาน
การพัฒนา (Development) เปนกระบวนการปรับปรุงองคการใหมีประสิทธิภาพ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ไมไดมุงเนนที่ตัวงาน
(not focus on a job) แตมีจุดเนนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องคการตองการ การพัฒนาองคการนั้นจะเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
องคการเพื่อการปฏิบัติงานขององคการในอนาคต เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
2. แนวความคิดประการที่สอง คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การนำกิจกรรมที่มีการกำหนดและวางรูปแบบอยางมีระบบมาใช
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานใหดีขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนาใน 3 สวน คือ การพัฒนาบุคคล
การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองคการ
3. แนวความคิดประการที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การที่จะพัฒนาองคการใหเปนองคการเรียนรู (Learning Organization)
แนวคิดนีจ้ ะเปนการบูรณาการระหวางการเรียนรูแ ละงานเขาดวยกัน ซึง่ สามารถนำมารวมกันไดอยางตอเนือ่ งและเปนระบบใน 3 สวน คือ ในระดับ
บุคคล ระดับกลุมหรือทีมผูปฏิบัติงาน และระดับระบบโดยรวม
กระบวนการในการเรียน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1) การเรียนรูจากประสบการณ (อดีต)
2) การเรียนรูที่จะปรับตัวใหเขากับสถานการณในปจจุบัน
3) การเรียนรูเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย
1) การสำรวจสิ่งที่ตองการพัฒนาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย
2) การกำหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3) การออกแบบวิธีการที่จะนำมาใชในการพัฒนา
4) การวางแผนในการพัฒนา
5) การนำแผนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
6) การประเมินการพัฒนา
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ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนกระบวนการวางแผนลวงหนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุง
พฤติกรรมของบุคลากรในการทำงานใหแกบุคลากรนั้น โดยองคกรเปนผูจัด และขณะเดียวกันถาการทำงานยังยึดติดแตสิ่งที่ทำวาดีอยูแลว
ไมตองพัฒนาจะไมไดมุมมองใหมเพราะการปองกันควบคุมโรคไมติดตอตองมีมุมมองในการเฝาระวังปองกันลดปจจัยเสี่ยงและตองไปจัดการ
อะไรบางกับปจจัยเสี่ยงเหลานั้น ซึ่งมีผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนเพื่อไมใหเกิดโรคจะชวยลดตนทุนในการดูแลสุขภาพของประชาชนและ
ยืดอายุของการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพกอนสิ้นอายุขัยของแตละบุคคล จึงตองมีการปรับกระบวนทัศนทั้งผูทำงาน
เฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอและประชาชนโดยรวม
มุมมองของกระบวนทัศนใหม เชน มุมมองเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ จากกระบวนทัศนเดิม คือ การวินิจฉัยและการรักษา แตเรา
จะไมชนะ ถามองแตการรักษา ซึ่งเปนการแกปญหาปลายเหตุ แตกระบวนทัศนใหมที่ควรจะเปน คือ กระบวนทัศนของการสงเสริมและ
การสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหมีการปองกันโรค สงเสริมการออกกำลังกายใหรางกายแข็งแรง ซึ่งจะคุมคา ประหยัด และไดผลมากกวา เนื่องจาก
ปจจุบันประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้น เมื่อเราคิดถึงเรื่องสุขภาพเราจะตองคิดเปนองครวมของการเปนมนุษย เพราะ
มนุษยมีหลายมิติดังความหมายของ สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณและเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุลทั้งมิติทางกาย ทางจิต ทางสังคม
และทางปญญา สุขภาพมิไดหมายถึงเฉพาะความไมพิการและความไมมีโรคเทานั้น การดำเนินงานลดปจจัยเสี่ยงและการลดโรคเรื้อรังจึงเนน
การใหประชาชนจัดการตนเอง ครอบครัว และมีสวนรวมสนับสนุนชุมชนใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนและเกิดการจัดการที่ยั่งยืน

การจัดสรรทรัพยากรมนุษย
ในการพัฒนามนุษยกเ็ พือ่ ใหมศี กั ยภาพในการจัดการตนเอง ในผูท ท่ี ำงานในองคการก็เปนสวนหนึง่ ในการผลักดันหรือสนับสนุนองคการ
ใหดำเนินงานบรรลุเปาหมาย ขณะเดียวกันบุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู เขาใจและนำองคความรูไปจัดการตนเอง มีทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวม
ในการจัดการตนเอง และฝกทักษะการจัดการตนเองจนเกิดเปนเรือ่ งปกติในชีวติ ประจำวัน รวมทัง้ สามารถเปนตัวอยางแกผอู น่ื ตลอดจนถายทอด
ใหผูอื่นไดหรือเขียนเปนเอกสารใหผูอื่นนำไปศึกษาเพื่อไปประยุกตกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน เปนตน
ดังนั้น ในการจัดสรรมนุษยในองคการทั้งภาครัฐและเอกชน ตองไดบุคลากรตามบทบาทหนาที่ของงานที่ตองปฏิบัติมีจำนวนเพียงพอ
และตองมีการวางแผนสำหรับงานที่จะเกิดในอนาคต ถาศักยภาพไมพอจะตองใหไดรับการพัฒนาทั้งดานองคความรู มีแนวทางในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานที่จะทำ และมีแรงจูงใจในการทำงานใหมีความกาวหนาหรือสวัสดิการที่จะดึงคนใหอยูกับองคการนานๆ รวมทั้งทุมเททั้งแรงกาย
และแรงใจใหกับองคกรตลอดจนรวมพัฒนาองคการใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้ง รูวาจะหาแนวรวมจากภาคีเครือขายใดไดบางเพื่อรวมคิดรวม
ทำในการปองกันควบคุมโรคไมติดตอทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ

องคความรูประยุกต
จากการที่สำนักโรคไมติดตอไดรวมประชุมปรึกษาหารือกับผูทรงคุณวุฒิฯ จากหลายหนวยงานไดใหความเห็นตรงกันวาองคความรูที่มี
ผูนำไปทดลองใช หรือคิดวิเคราะหแลวนำไปปรับใหเหมาะกับบริบทของตนเองไดผานการลองผิดลองถูกมาแลว คือ องคความรูประยุกต
องคความรูประยุกต เปนองคความรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งจากภายในองคกรและภายนอกองคกร แลวนำมาปรับให
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่มีวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอมที่ใกลเคียงกันหรือแตกตางกันแลวมารวมกันหาแนวทางดำเนินงานลดปจจัย
เสี่ยงโรคไมติดตอซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขของพื้นที่
กรณี การดำเนินงานลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอในชุมชน สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดสนับสนุนใหเกิด
ชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอในชุมชนขนาดใหญระดับจังหวัดหรือระดับชุมชนขนาดเล็กและขยายผลใหครอบคลุมตามศักยภาพและทรัพยากร
ทีม่ อี ยูข องแตละชุมชนนัน้ ๆ โดยชุมชนมีการคนหาวิธหี รือแนวทางการลดปจจัยเสีย่ งโรคเรือ้ รังทัง้ ในระดับบุคคลและประชากร ประชาชนในชุมชน
มีสวนรวมคิดรวมทำ เชน ระดับประชาชน ชุมชนสำรวจ พบวา ประชากรในพื้นที่ปวยเปนโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น จึงหาวิธีลดอัตราเพิ่มขึ้นของ
ผูปวยโดยการสื่อสารการลดปริมาณอาหารจำพวกแปงและอาหารที่ใหความหวาน เพิ่มผัก และออกกำลังกายมากขึ้น หรือระดับบุคคล กรณี
ผูปวยเบาหวานหาวิธีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตนเอง โดยการจัดเมนูอาหารของตนเองในแตละวันแลวคอยจดบันทึกไว เมื่อถึงเวลาตรวจ
น้ำตาลในเลือดจะจดผลการตรวจไวและปรับเมนูอาหาร พบวา ในแตละมื้ออาหารควรกินอยางไร ตลอดจนใชวิธีการอื่นเสริมจนสามารถควบคุม
ระดับน้ำตาลในเลือดได เพื่อปรับวิถีชีวิตใหอยูในสังคมปกติโดยไมเกิดภาวะแทรกซอน หรือมีความพิการ หรือเสียชีวิตกอนวัยอันควร เปนตน
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ดังนั้น จึงตองมีการจัดการความรู ซึ่งมีในตัวคนที่ไดจากการเรียนรูและปฏิบัติดวยตนเอง หรือรูปแบบการดำเนินงานในระดับชุมชน
หรือรูปแบบการสนับสนุนในภาคทองถิ่นที่ทำใหเกิดการลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังได นำมารวบรวมเปนเอกสารเผยแพรใหกับผูสนใจ
ปฏิบัติตาม หรือชุมชนนำรูปแบบโครงการ กิจกรรม ขบวนการ กลวิธี เทคนิค หรือมีนวัตกรรมใหมๆ ที่ไดถอดบทเรียนแลวนำมาปรับให
เหมาะสมกับปญหาของตนเองและพัฒนาใหเกิดความรูใหมนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขาย ซึ่งองคกรภาครัฐหรือเอกชนเพียงสนับสนุนให
เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในและนอกเครือขายเทานั้น
คุณลักษณะขององคความรูประยุกต เชน
1) เปนความรูที่ไดรวบรวมผานกระบวนการประเมินผล หรือถอดเปนบทเรียน จัดเก็บเปนระบบและมีคุณคาสำหรับผูใช
2) เปนนวัตกรรมจากการทำงาน หรือนวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรือบริการ
3) เปนรูปแบบกิจกรรมที่ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับพื้นที่และเครือขาย และเกิดความยั่งยืน
แหลงที่มาขององคความรูประยุกต
1) จากหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ไดถา ยทอดเผยแพรตามชองทางทัง้ เปนเอกสาร สือ่ สิง่ พิมพ ลงในอินเตอรเน็ต ทีวี วิทยุ และอืน่ ๆ
2) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ ที่มีการสอนแสดง จัดนิทรรศการทั้งในและนอกประเทศ
3) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามเวทีการจัดประชุมวิชาการ หรือเสวนาประชาคม เปนตน
4) จากชุมชน / เครือขายที่เปนตัวอยางฯ
กระบวนการพัฒนาความรู ใชกระบวนการจัดการความรูมาเปนแนวคิด
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่
จะเกิดขึ้นภายในองคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจำเปน
ตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร
2. การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา กำจัดความรูที่ใชไมไดแลว
3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
5. การเขาถึงความรู เปนการทำใหผใู ชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web
board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทำไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทำเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทำเปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู
ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
7. การเรียนรู ควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสรางองคความรู การนำความรูในไปใช เกิด
การเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง

การจัดสรรทรัพยากร
ผูบริหารตองใหความสนใจ สนับสนุน หรือเปนผูริเริ่มใหเกิดมีการสรางนวัตกรรม หรือนำองคความรูใหมมาประยุกตกับการทำงาน
แลวเกิดองคความรูประยุกตที่เหมาะกับบริบทของตนเอง และจัดระบบเก็บเปนคลังความรู ทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย และเปนขอมูลทันสมัย
พรอมใช และเผยแพรใหผูอื่นรูหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งในองคการและนอกองคการ
ระดับผูปฏิบัติจะตองมีความสนใจ ศึกษาคนควาทั้งจากเอกสาร วิจัยและแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำความรูไปลองฝกปฏิบัติให
เหมาะกับการปฏิบัติงาน และบันทึกเพื่อเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขาย
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งบประมาณ
ในการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ ซึ่งเปนการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อลดปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอนั้น จะตองขอความรวมมือ
ในการดำเนินงานจากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนที่สนใจอยากมีสวนรวม เพราะเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
วิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมของประชาชนโดยรวมใหสามารถจัดการตนเอง และมีสวนรวมกับชุมชนในการจัดการเพื่อลดปจจัยเสี่ยงและลดโรค
ไมติดตอนั้น บางครั้งอาจจะตองนำงบประมาณแตละภาคสวนมารวมดำเนินการหรือจัดทำกองทุนเฉพาะชุมชนนั้นๆ เพื่อใหการดำเนินงานไดทัน
เวลาตอการลดปจจัยเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพโดยรวมของประชาชนในขณะนั้น หรือวางแผนในอนาคต
ระบบงบประมาณและการเงิน
งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การวางแผนทางการเงินของผูบริหารที่จัดขึ้นในรูปของตัวเลขที่เกี่ยวกับการไดมาและใชไปของ
ทรัพยากรการเงินอยางมีระเบียบ ซึ่งงบประมาณจะเปนเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินและเปนเครื่องมือที่ผูบริหารใชควบคุมการทำงาน
คุณลักษณะของงบประมาณ
การดำเนินงานในระบบสาธารณสุข งบประมาณที่ใชในการสนับสนุนการดำเนินงาน นอกจากไดรับงบประมาณหลักจากรัฐคือ
งบประมาณประจำป แลวยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายแหลง เชน กองทุนประกันสังคม กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) งบประมาณเหมาจายรายหัวจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และงบประมาณบริหารสวนทองถิ่น งบประมาณจากการรวมแรง
รวมใจของประชาชนคิดรวมทุนกันเองเปนตน
แหลงที่มาของงบประมาณ
1. งบประมาณประจำป หมายถึง เงินงบประมาณรายจายประจำปของสวนราชการที่ผานการพิจารณาจากรัฐสภาแลวนำเงินที่ไดผาน
การอนุมัติมาใชในการวางแผนดำเนินงานตอไป
2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เปนงบประมาณเหมาจายรายหัวตามความจำเปนดานสุขภาพใชหลักความเสมอภาคในการบริหาร
สนับสนุนงบลงทุนระหวางภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน งบบริการสงเสริมปองกันโรค (P&P) เปนงบสำหรับบริหาร
จัดการในการจัดบริการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค
3. จากภาคเอกชน เชน สำนักงานสรางเสริมสุขภาพ องคกรระหวางประเทศ (WHO)
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับงานดานสุขภาพอยูแลวแตอาจจัดสรรเพิ่มถาเปนปญหาของชุมชน
กระบวนการพัฒนางบประมาณ
ในการดำเนินงานใหเกิดผลในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในเรื่องสำคัญตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น
ในการพัฒนาศักยภาพคน สังคม ชุมชนและคุณภาพชีวิต เนนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อใหคนปรับตัวใหทันตอสภาวการณทางเศรษฐกิจ เพิ่ม
ทักษะทั้งในดานความรู เจตคติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหดำรงอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม
ดังนั้น การพัฒนางบประมาณใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีควรสนับสนุนในเรื่อง การศึกษา สุขภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม และมีระบบ
งบประมาณสนับสนุนใหเอื้อตอการดำเนินงาน ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการปญหาของทองถิ่น
โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเหมาะสมกับบริบทของตัวเองและจัดสรรใหเพียงพอ ซึ่งการจัดบริการตองใหประชาชนเขาถึงบริการไดงาย
เชน การสือ่ สารขอมูลเพือ่ สรางความตระหนักในประชาชนตองมีหลายชองทาง และตอเนือ่ งเพือ่ ใหประชาชนเกิดการจัดการตนเอง และแหลงขอมูล
ความรูเชื่อถือได ทันสมัยอยูเสมอ
การลดปญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อลดโรคไมติดตอนั้น ควรจะตองดำเนินการเปนภาคีเครือขาย จึงจะประสบผลสำเร็จ ดังนั้น ภาคี
เครือขายจึงตองบูรณาการงบประมาณใหเอื้อตอการลดปญหา เพราะการดำเนินงานโรคไมติดตอตองใชงบประมาณมากในการสรางความ
ตระหนักสือ่ สารเตือนภัยเพือ่ ใหคนรู เขาใจและนำความรูไ ปประยุกตใหเกิดการจัดการตนเองในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามความเสีย่ งและรวม
จัดการสิ่งที่มีผลกระทบตอสุขภาพโดยรวม เชน ในการสงเสริมสุขภาพเพื่อใหเกิดการจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตองใหความรูทาง
สื่อทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง ตลอดจนใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการลดเสี่ยง จึงตองมีการกำหนดนโยบายสาธารณะ มาตรการ
ทางสังคม กฎระเบียบของชุมชน เปนตน ซึ่งตองใชงบประมาณจำนวนมาก
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พัสดุ / อุปกรณ
การจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวกับพัสดุ จะตองไดรับการสนับสนุนใหเหมาะสม มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอในการจัดบริการ จึงตองมี
การบริหารพัสดุใหทันเวลา คุณภาพเหมาะสมกับสถานการณการเกิดโรครวมทั้งงายตอการจัดเก็บ ไมเปนภาระตอผูดูแล
การบริหารพัสดุ หมายถึง การบริหารกิจการที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนยายผลผลิต เชน พัสดุ สิ่งของ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชไปยังผูใชไดทันเวลา และตามปริมาณที่ตองการไดคุณภาพที่เหมาะสม ณ จุดที่ตองการ รวมทั้ง บำรุงรักษาใหมีสภาพดีอยูเสมอและ
จำหนายออกจากบัญชีเมื่อไมสามารถซอมแซมได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง การเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใชจัดการพัสดุเพื่อ
สนับสนุนและสนองความตองการในการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือโครงการใหดำเนินไปไดตามเปาหมาย การบริหารพัสดุ ประกอบดวย
4 ขั้นตอน คือ
1. การจัดหา การจัดซื้อ จัดจาง จางเหมา เชา โดยกำหนดคุณลักษณะของที่จะใชใหชัดเจนตามระเบียบการจัดซื้อ ใชงบประมาณอะไร
และมีผูตรวจสอบวาตรงกับคุณลักษณะที่ตองการหรือไม เชน การจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตที่ไดมาตรฐาน บริษัทที่ขายจะตองมีการดูแล
หลังการขายมีการเขามาดูแลปรับคาของเครื่องปละครั้ง เปนตน
2. การจัดเก็บ ตองมีระบบการจัดเก็บ ตองกำหนดไวใหชัดเจนถูกตอง ของซื้อมากอนใหเบิกจายกอนเพื่อไมใหเกิดการหมดอายุ หรือ
จัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุการใชงาน เปนตน
3. การจัดจาย มีการจัดวันเบิกจายไวอยางชัดเจน มีการจัดทำบัญชีสรุปการเบิกจาย กำหนดหลักเกณฑการเบิกจายตามความจำเปน
4. การจัดจำหนาย การจำหนายพัสดุที่หมดอายุ ตองมีการตรวจสอบทุกป เมื่อพบสิ่งของชำรุดไมสามารถซอมแซมไดตองทำหนังสือ
ขออนุมัติจำหนาย เพื่อไมเปนภาระในการหาสถานที่จัดเก็บของชำรุด หรือของที่หมดอายุแลวไมสามารถนำมาใชไดอีก
การบริหารพัสดุ มีเปาหมายสำคัญ คือ
1. การจัดหาพัสดุที่มีประโยชนใชสอยเหมาะสม ผูรับผิดชอบตองจัดหาพัสดุที่มีคุณสมบัติถูกตองตามความตองการ ประโยชนใชสอย
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน คุมคา คือ สมดุลระหวางราคา อายุการใชงาน มีคุณภาพไดรับการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกัน
2. การจัดหาพัสดุใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบตองจัดหาพัสดุในจำนวนที่ถูกตอง ณ เวลาที่ถูกตอง คือ ในปริมาณที่
เพียงพอตอการใชงานสม่ำเสมอตอเนื่อง สำรองพอเหมาะ สมดุลตอการใชงาน
3. จัดหาพัสดุดวยตนทุนและแหลงขายที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงคการใชงานเพียงพอ ทันเวลากับการนำไปใชในการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ ราคาไมแพง ใชประโยชนจนบรรลุผลสำเร็จของงาน
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในงานโรคไมติดตอ ดังนี้
1) ความตองการใชงานตองกำหนดคุณสมบัติตามวัตถุประสงคเพื่อใชใหตรงกับลักษณะงานที่ตองการตามคุณสมบัติทั่วไป
2) คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค สมรรถนะที่ตองการ เชน ความเที่ยงตรง ความนาเชื่อถือ ความปลอดภัย ความคงทนและทนทานตอ
การใชงาน ความงายตอการใชงานและการบำรุงรักษา รูปรางลักษณะ / ขนาด วัสดุที่ใชในการผลิต วิธีการผลิต
3) มีอุปกรณประกอบที่ตองสงพรอมกับพัสดุที่จัดซื้อ
4) อื่นๆ เชน การประกัน (ระยะเวลา) การดูแลหลังการขาย มีใบประกันรับรองจากบริษัท เมื่อติดตั้งแลวพรอมใชงาน มีคูมือการใช
ถามีปญหาผูขายตองกำหนดวันแกไขหรือเปลี่ยนใหใหมทันที ผูขายตองสงผูเชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีใชงาน และบำรุงรักษาเครื่องโดยไมคิดคา
ใชจาย เชน
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทและชนิดดิจิตอล ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เครื่องตองไดมาตรฐาน มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได
- มีคูมือประกอบการใชงานและไดรับการเทียบคาตามเกณฑที่กำหนดในคูมือ
- มีบริการดูแลหลังการขายโดยเทียบคาความเที่ยงตรงของเครื่องใหไดมาตรฐานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- มีใบรับประกันและในขณะประกันถาเสียหายตองเปลี่ยนเครื่องใหใหม
- มีแหลงที่หนวยงานระดับปฐมภูมิสามารถหาซื้อไดงายทันกับความตองการของผูใช
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เครื่องตรวจน้ำตาล และแถบตรวจน้ำตาลในเลือด ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เครื่องตองไดมาตรฐาน มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได
- มีคูมือประกอบการใชงานและไดรับการเทียบคาตามเกณฑที่กำหนดในคูมือ
- มีบริการดูแลหลังการขายโดยเทียบคาความเที่ยงตรงของเครื่องใหไดมาตรฐานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- มีใบรับประกันและในขณะประกันถาเสียหายตองเปลี่ยนเครื่องใหใหม
แถบตรวจน้ำตาล ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ตองไดคุณภาพตามคูมือและตามอายุการใชงาน
- เปนเครื่องมือที่ใชงาย และดูแลรักษางาย
- สามารถเก็บรักษาเมื่ออยูในอุณหภูมิปกติ
- มีแหลงที่หนวยงานระดับปฐมภูมิสามารถหาซื้อไดงายทันกับความตองการของผูใช
กระบวนการพัฒนาวัสดุอุปกรณและสิ่งสนับสนุน
การพัฒนา คือ กระบวนการการจัดหาวัสดุอุปกรณและสิ่งสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทันสมัย มีเทคโนโลยีทันตอสถานการณ
ปจจุบัน ใชงาย เปนนวัตกรรม สามารถนำมาประยุกตใหเหมาะกับงาน ดูแลรักษางาย เลือกซื้อไดตามเกณฑมาตรฐานและหาซื้อไดงาย
มีความปลอดภัย
ในการดำเนินงานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณและคูมือ แนวทาง
หลักสูตร สื่อ สิ่งพิมพฯ ที่ทันสมัย เพียงพอกับความตองการของผูใช เชน ถาคูมอื แนวทาง หลักสูตร จัดทำมานานแลวหรือไมมีตองสรางและ
พัฒนาเปนปจจุบันพรอมอางอิงที่เชื่อถือไดและทันสมัย เปนตน
การจัดสรรวัสดุอุปกรณและสิ่งสนับสนุน
ตองจัดสรรใหเพียงพอและทันสถานการณ ทันเวลา เชน ถาเปนขอมูลควรเปนขอมูลพรอมใชมีประโยชน มีชองทางเขาถึงไดงาย
มีคุณภาพและมีแหลงอางอิงที่ทันสมัยเชื่อถือได

สรุป
การบริหารทรัพยากรเพื่อใหผูบริหารใชกลยุทธในการดำเนินงานในเรื่องของคน เงิน วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เวลา ใหทันกับความ
ตองการในการใชและทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และปญหาสาธารณสุขขณะนั้น รวมทั้งแนวโนม
ที่จะเกิดในอนาคต

กิจกรรม วิธีจัดการเรียนการสอน
โดยการบรรยาย หรืออภิปรายกลุมหาผูที่มีผูมีประสบการณในการดำเนินงานลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอเรื้อรังมาใหแนวคิดในการทำงาน
หรือการทำกลุมโดยมีการรวมวิเคราะหปญหาจากแบบฝกหัดที่จัดให หรือใหผูเรียนนำสถานการณจริงจากชุมชนของตัวองมาแกปญหา เชน จาก
แบบฝกหัด

แบบฝกหัด สถานการณสมมติ : ในป พ.ศ. 2552
สถานีอนามัยบานหนองน้ำวา ต.ละเอียด อ.ชำนาญ จ.บุรีรมย ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน รับผิดชอบ
ประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด 6,087 คน แบงเปน ชาย 2,968 คน และหญิง 3,119 คน จาก 11 หมูบาน รวม 1,201 หลังคาเรือน มีเจาหนาที่
ประจำสถานีอนามัยทั้งหมด 4 คน ไดแก พยาบาลวิชาชีพ 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน และพนักงานผูชว ยเจาหนาที่สถานีอนามัย 1 คน
และพบวามีผูปวยเบาหวาน 300 ราย ความดันโลหิตสูง 500 ราย ผูปวยที่เปนทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง 100 ราย ผูปวยเบาหวานที่มี
ความพิการจากการตัดเทา 2 ราย ตาบอด 3 ราย และอัมพาต 2 ราย จากสถานการณดังกลาว ถาทานมีบทบาทเปนหัวหนาสถานีอนามัยบาน
หนองน้ำวา ทานจะมีมาตรการและแผนการดำเนินงานในการปองกันควบคุมปญหาโรคเรื้อรังในพื้นที่รับผิดชอบของทานอยางไร ขอมูลที่มอี ยู
เพียงพอในการตัดสินใจในการวางแผนงานโครงการปองกันควบคุมโรคไมติดตอหรือไม และควรจะมีขอมูลอะไรเพิ่มเติม โดยสามารถหาได
จากแหลงใดบาง
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สื่อการสอน
-

สือ่ VDO / สือ่ บุคคล (วิทยากร) เกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากร หรือการดำเนินงานของ อสม. ฯลฯ
สื่อโทรทัศน / VDO ที่ขอมาจากสถานีโทรทัศน / รายการ / เอกชนที่ผลิตสื่อเรื่องโรคไมติดตอ เปนตัวอยางในการอบรมเพื่อใหเกิด
การคิดวิเคราะหสถานการณนำสูการบริหารจัดการทรัพยากร
จากเวทีแลกเปลี่ยน / การประชุมวิชาการ / การคัดเลือกชุมชนที่มีการบูรณาการทรัพยากรและรวมทำกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จ
ในการลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอและเกิดความยั่งยืน

ระยะเวลาที่ใชสอน การบรรยาย 1 ชั่วโมง และการฝกปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
การประเมินผล จากการสังเกต การซักถามแสดงความคิดเห็นระหวางเรียน มีตัวอยาง เชน
-

มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอ
มีผลการดำเนินงานลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอ
มีแนวทางเฝาระวังปองกันควบคุมโรค และลดภาวะแทรกซอนของโรคเรื้อรังรวมกับผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดทำ
แผนงาน / โครงการสนับสนุนใหเกิดการดำเนินงานลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอ

แหลงขอมูล
-
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บทที่ 5
การติดตามประเมินผล
นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
หัวหนากลุมควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม
สำนักโรคไมติดตอ

การติดตามและประเมินผล

การติดตาม

การประเมินผล

รวมเรียนรูและพัฒนา

การกำกับดูแล
และเครื่องมือ

ขั้นตอนการประเมินผล
และเครื่องมือ

การถอดบทเรียน /
การสังเคราะห

หลักการและเหตุผล
ในการบริหารงานโครงการใดก็ตาม เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค จำเปนตองมีการกำหนดจุดมุงหมาย (Goal) และวัตถุประสงค
(Objectives) ที่ชัดเจน เพื่อชวยในการกำหนดคุณลักษณะของผลปลายทาง และผลระหวางทางที่พึงประสงค หลังจากการดำเนินงานไปแลว
จุดมุงหมายจะชวยกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ชวยกำหนดวิธีการที่จะทำใหไดรับผลตามเปาหมายที่วางไว การติดตามและประเมินผลจะ
เขามามีบทบาทสำคัญในการชวยตัดสินคุณคาของกระบวนการหรือวิธีการดำเนินงาน และการบรรลุผลความสำเร็จของการดำเนินงาน เชน
ทำใหทราบวาการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด วิธีการที่ใชมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ทำไดตามแผนหรือไม มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ผลของการดำเนินงานทำไดบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมมากนอยเพียงไร เปนตน การประเมินชวยในการตัดสินคุณคาของ
โครงการวาควรขยายโครงการตอ หรือยกเลิก รวมทั้งมีประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงองคการ แผน แผนงานหรือโครงการ

สมรรถนะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน
ผูบริหารโครงการการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอสามารถติดตามประเมินผลโครงการไดคือความเขาใจในกรอบแนวคิด
การประเมินโครงการ การออกแบบการประเมินที่เหมาะสมกับโครงการ การสรางเครื่องมือที่จะใชประเมิน การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
การสรุปผลการประเมิน และความตอเนื่องของการติดตามกำกับและประเมินผล
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จุดประสงค
เพื่อใหผูบริหารโครงการสามารถควบคุมกำกับโครงการวาดำเนินเปนไปตามแผน หรือตรงกับเปาหมาย วัตถุประสงค กิจกรรมที่วางไว
หรือไม และสามารถประเมินตรวจสอบโครงการนั้นวามีคุณคาหรือผลลัพธประสบความสำเร็จหรือไม เพียงใด สามารถนำไปขยายผลไดหรือไม

เนื้อหาสาระ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1) การติดตามกำกับ (Monitoring)
2) การประเมินผล (Evaluation)
3) รวมเรียนรูและพัฒนา (Learning and Development)

การติดตามกำกับ (Monitoring)
ความหมายของการติดตามกำกับ (Monitoring)
เปนการรวบรวม วิเคราะห ขอมูล (Data) ที่เลือกเปนตัวชี้วัด (selected indicators) ของแผนงานโครงการในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
อยางสม่ำเสมอ

วัตถุประสงคของการติดตามกำกับแผนงานโครงการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
๏ เพื่อใหทราบวากิจกรรมหลักของโครงการไดทำไปตามแผนหรือไม
๏ เพือ่ ชวยในการคนหา ปญหา จะไดแกไขหรือปรับ กลยุทธ การออกแบบดำเนินการและการจัดการทรัพยากร ไดทันในระหวางดำเนิน
โครงการ
๏ เพื่อใหเห็นผลลัพธมุงผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานหรือไม
- ลดปจจัยเสี่ยงตอการโรคไดแก บุหรี่ การออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร ภาวะน้ำหนักเกิน และอวน
- เพื่อใหครอบคลุมจำนวนการคนพบผูปวยโรคไมติดตอตั้งแตระยะแรกเริ่ม จะไดดูแลรักษาใหเร็วที่สุด
- เพื่อการรับบริการดูแลรักษาโรคไมติดตอ (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง)
ตามมาตรฐาน
- เพื่อสรางเสริมศักยภาพของสถานบริการแตละระดับ ชุมชน ภาคีเครือขาย ในการดำเนินงาน

ลักษณะของการติดตามกำกับที่มีประสิทธิผล
-

ขอมูลไดเก็บรวบรวมอยางสม่ำเสมอ สามารถติดตามและทราบถึงแนวโนมของตัวชี้วัด
การรวบรวมขอมูลเปนกิจกรรมที่จัดทำเปนประจำและบูรณาการในระบบขอมูลขาวสารที่มีอยู
ขอมูลจากระบบติดตามไดนำไปใชในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
ขอมูลไดใชเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ

ความแตกตางของการติดตามกำกับ (Monitoring) : การเฝาระวัง (Surveillance)
เนือ่ งจากการติดตามกำกับและการเฝาระวังมีความคลายคลึงกันในบางประการ เชน เปนกระบวนการทีต่ อ เนือ่ ง มีตวั ชีว้ ดั ทีม่ คี วามสัมพันธ
กับระยะเวลาและการปฏิบัติงาน บางครั้งผูปฏิบัติงานเกิดความสับสนไดวาเปนความหมายเดียวกัน ทั้งที่การติดตามกำกับโดยนัยแลวมีความ
หมายถึง การจัดการทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ คนหาความเสีย่ งทีก่ จิ กรรมหรือกระบวนการทำงานไมทนั ตอเวลาหรือไมบรรลุผลสำเร็จจะไดมมี าตรการ
อื่นรองรับ หรือชวยเหลือ แกไขใหกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานแผนงานโครงการนั้นๆ สำเร็จได ในขณะที่การเฝาระวังมีความนัยถึงผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในรูปของเหตุการณสุขภาพ (Health events) ในชวงเวลาใด เวลาหนึ่ง และถาแนวโนมเปนไปในทิศทางลบหรือไมเปน
ไปตามที่คาดหวัง เปนสิ่งที่บงชี้วา ควรมีการปรับกลยุทธหรือมาตรการทางสาธารณสุข
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ตารางที่ 5.1 ความแตกตางระหวางการกำกับติดตาม (Monitoring) และกาารเฝาระวัง (Surveillance)
ประเด็น
ความหมาย
วัตถุประสงค

องคประกอบ

ลักษณะของขอมูล

การติดตามกำกับ (Monitoring)
เชิงบริหารจัดการดานสุขภาพ
ชวยใหมีการจัดการแกไขหรือปรับกลยุทธ
กระบวนการ จัดสรรทรัพยากรในโครงการ เพื่อให
บรรลุกิจกรรมกระบวนการและผลผลิตทันเวลา
เปนสวนหนึ่งในโครงการ

องคประกอบ

มีความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้วัดที่จะติดตามสัมพันธ
กับมาตรการที่วางแผน และลงมือปฏิบัติในโครงการ
เชน คาใชจายเพียงพอหรือไม เปาหมายจะบรรลุ
หรือไม…
อยูในระบบของโครงการ
เปนการรวบรวม วิเคราะห ขอมูลที่เลือก
เปนตัวชี้วัดของโครงการ
ชวยใหมีการจัดการแกไขหรือปรับกลยุทธ
กระบวนการ จัดสรรทรัพยากรในโครงการ เพื่อให
บรรลุกิจกรรมกระบวนการและผลผลิตทันเวลา
เปนสวนหนึ่งในโครงการ

ขอมูลสารสนเทศ
ที่ใช

เปนตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเจาะจง สัมพันธกับ
มาตรการที่วางแผน และลงมือปฏิบัติในโครงการ

แหลงขอมูล
ลักษณะ
วัตถุประสงค
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การเฝาระวัง (Surveillance)
เชิงสาธารณสุข
สัญญาณเตือน

- เปนการดำเนินงานอิสระ ไมขึ้นกับโครงการ
แผนงานหนึ่งๆ
- สนับสนุนใหเกิดการตรวจสอบมาตรการทางดาน
สาธารณสุข
ขอมูลเปนภาพกวางและสัมพันธกับผลลัพธ
ปลายทาง ซึ่งเปนสถานะสุขภาพ เชน
ความชุก อัตราผูปวยรายใหม
นอกโครงการ มักมาจากหลายแหลงขอมูล
เปนการรวบรวม วิเคราะห และรายงานในเชิงระบบ
ของโครงการ
ตรวจสอบโครงการถึงความสำคัญและการนำ
ไปใชประโยชน พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หรือแผนงานนั้นวามีมากนอยเพียงใด
- นอกโครงการ
- เปรียบเทียบผลลัพธตามความเปนจริงกับคาที่
คาดหวัง จึงตองมีความเชื่อมโยงกับโครงการ
คำนึงถึงเปาประสงคสูงสุด วัตถุประสงคหลัก
วัตถุประสงครอง และระบบตางๆ ของโครงการ
การเลือกเครื่องมือประเมินและวิธีการที่จะประเมิน
ขึ้นกับการออกแบบและขอบเขตของการประเมิน
เชน บันทึกรายงานแบบสัมภาษณ แบบสำรวจ
สนทนากลุม

ตารางที่ 5.2 ขั้นตอนของระบบติดตามกำกับ
ขั้นตอนของระบบติดตามกำกับ
1. กำหนดขอมูลขาวสาร
- เลือกโครงการที่จะติดตามกำกับ
ที่จำเปน
- พิจารณาการกำหนดขอมูลจากผูใชขอมูลเปนใครและจุดประสงคของการนำขอมูลไปใช
- กำหนดกรอบการปฏิบัติงานเชิงระบบ (ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ)
2. การเลือก / พัฒนาตัวชี้วัด
- จัดทำตัวชี้วัดที่สอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงคโครงการ
ที่เหมาะสม
- ตัวชี้วัดที่จัดทำควรมีลักษณะที่ชัดเจน แมนยำและเที่ยงตรง วัดงาย ไวตอการเปลี่ยนแปลง
3. การรวบรวมขอมูล
- เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการรวบรวมขอมูล โดยพิจารณาจากกลุมตัวชี้วัดใดบางที่จะติดตามกำกับ
แหลงขอมูลอยูที่ใด เชน บันทึกผูปวยนอก / ผูปวยใน การลงทะเบียน ผลการสำรวจปจจัยเสี่ยง
- รวบรวมบอยแคไหน
- ใครเปนผูรวบรวม
4. การบริหารจัดการขอมูล
- จัดเก็บขอมูลในรูปแบบใด จัดเก็บที่ไหน ใครสามารถเขาถึงขอมูลไดบาง
- การจัดเก็บและการเรียกใช / - นำขอมูลมาคำนวณในรูปของความถี่ อัตรา อัตราสวน รอยละ แลววิเคราะหขอมูล
กูคืนขอมูล
แปรผลขอมูลในชวงเวลานั้นๆ
- การวิเคราะหและแปรผลขอมูล - ผูรับขาวสารผลการดำเนินงานปอนกลับ ไดแก ใครบาง : ผูกำหนดนโยบายทีมงานประชาชน
- การกระจาย /
หรือบุคคลที่มีสวนรวม
สื่อสารขอมูลขาวสาร
- กระจายขอมูลขาวสารผานชองทางใดบาง
แผนภาพที่ 5.1 ตัวอยางการติดตามกำกับนโยบายระดับชาติดานอาหารและออกกำลังกาย

กรอบการปฏิบัติงานเชิงระบบในการติดตามกำกับนโยบายดานอาหารและการออกกำลังกาย
ปจจัยนำเขา
นโยบายระดับชาติ
ยุทธศาสตรดาน
อาหารและ
การออกกำลังกาย

ผลผลิต
สิ่งแวดลอมที่เอื้อสุขภาพ
นโยบายที่เอื้อสุขภาพ
โครงการที่เอื้อสุขภาพ

ผลลัพธ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
บริโภคและการ
ออกกำลังกาย

สังคม
สุขภาพ
เศรษฐกิจ

ติดตามกำกับ ประเมินผล และเฝาระวัง
ที่มา : องคการอนามัยโลก

จากกรอบการปฏิบตั งิ านเชิงระบบ จะเห็นไดวา ในการพัฒนานโยบายระดับชาติยทุ ธศาสตรดา นอาหารและการออกกำลังกาย คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระดับชาติ ตองจัดประชุมรวมกันกับภาคีเครือขาย ผูมีสวนไดสวนเสีย สรางผลผลิตออกมาในรูปของนโยบาย แผน แผนงานโครงการ
ที่จะนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคและการออกกำลังกายของประชาชน ผลลัพธและผลกระทบที่คาดหวังคือการนำไปสูสภาวะสุขภาพ
ที่ดีขึ้นของประชาชน (วัดจากระบบการเฝาระวัง : อัตราปวย อัตราตายจากโรคไมติดตอ)
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เหตุผลสัมพันธเชื่อมโยงระหวางปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ ตามนโยบายระดับชาติดานอาหารและการ
ออกกำลังกาย ดังตารางที่ 5.3 และ 5.4
ตารางที่ 5.3 เหตุผลสัมพันธเชื่อมโยงระหวางปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ
ปจจัยนำเขา
กระบวนการ
ผลผลิตและผลลัพธ

ผลกระทบ

ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ
สิ่งที่ลงทุนลงไป ไดแก สถานที่ อุปกรณ ยา ทรัพยากรบุคคล เวลา งบประมาณ
กลุมกิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมบริการ กิจกรรมการดูแลรักษา กิจกรรมบริหารจัดการโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบุคลากรสาธารณสุข (ทั้งจากกิจกรรมทางคลินิกและไมใชกิจกรรมทางคลินิก) เชน
ผลผลิต - รอยละของประชากรที่ใชทางเดินที่ปลอดภัย จำนวนของผลิตภัณฑอาหารที่จำกัดปริมาณเกลือ น้ำตาล
และไขมันทรานส
ผลลัพธของการดูแลรักษา - อัตราตาย อัตราหาย อัตราภาวะแทรกซอน ภาระโรค
ผลลัพธปลายทางที่เกิดขึ้นตอสภาวะสุขภาพของประชาชน จากมาตรการสาธารณสุขตางๆ

ตารางที่ 5.4 ตัวอยางตัวชี้วัดนโยบายระดับชาติดานอาหารและการออกกำลังกาย

กิจกรรม
การนำยุทธศาสตร
ระดับชาติสูการปฏิบัติ

ตัวชี้วัดในการติดตามกำกับ
ตัวชี้วัดปจจัยนำเขา
อาหาร
แหลงที่มางบประมาณ
- การสนับสนุนงบประมาณแผนดินที่ชัดเจนและ
ตอเนื่องในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
นโยบายดานอาหาร
- การสนับสนุนงบประมาณจากแหลงอืน่ นอกจากภาครัฐ

การออกกำลังกาย
การสนับสนุนงบประมาณแผนดินที่ชัดเจนและ
ตอเนื่องในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
นโยบายดานการออกกำลังกาย

ตัวชี้วัดกระบวนการ ผลผลิต
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพ
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- มีนโยบายระดับชาติเรื่องการจัดโภชนาการ
ที่เหมาะสมในโรงเรียน
- มีมาตรฐาน / แนวทางกำหนดโภชนาการในอาหาร
สำหรับโรงเรียน
- รอยละของโรงเรียนที่มีนโยบายดานการกำหนดอาหาร
- รอยละของโรงเรียนที่จัดอาหารใหนักเรียนตาม
มาตรฐาน / แนวทางกำหนดโภชนาการ
- มีการบรรจุวิชาโภชนาการและอาหารในหลักสูตร
ของโรงเรียน
- มีโครงการรณรงคใหความรูดานโภชนาการในโรงเรียน
- รอยละของโรงเรียนที่มีการจัดอาหารเพื่อสุขภาพเปน
ทางเลือกสำหรับนักเรียน
- รอยละของโรงเรียนที่จำกัดการขายอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีไขมัน เกลือ และน้ำตาลสูง
- รอยละของโรงเรียนมีการจัดผักผลไมที่เพียงพอใน
เมนูอาหารโรงเรียน
- รอยละของครูไดรับการอบรมเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ

- มีนโยบายระดับชาติเรื่องการออกกำลังกาย
ที่เหมาะสมในโรงเรียน
- รอยละของโรงเรียนที่มีนโยบายดานการ
ออกกำลังกาย
- รอยละของโรงเรียนที่มีการจัดชั่วโมงพลศึกษา
อยางนอย 1 ชั่วโมงตอวัน
- รอยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การออกกำลังกายนอกเวลาเรียน
- รอยละของโรงเรียนที่มีทางเดินเทาที่ปลอดภัย
- มีโครงการรณรงคการออกกำลังกาย
- รอยละของครูไดรับการอบรมเกี่ยวกับ
การออกกำลังกายที่เหมาะสม

ตารางที่ 5.4 ตัวอยางตัวชี้วัดนโยบายระดับชาติดานอาหารและการออกกำลังกาย (ตอ)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
ระยะสั้น
- รอยละของประชากรที่มีความตระหนักถึงประโยชนของการรับประทานผักผลไมตอสุขภาพ
- รอยละของประชากรที่มีความตระหนักถึงความเสี่ยงดานสุขภาพจากการรับประทานอาหารไขมัน เกลือ น้ำตาลสูง
- รอยละของประชากรที่มีความตระหนักถึงประโยชนของการออกกำลังกายตอสุขภาพ
- รอยละของประชากรที่สามารถจำประเด็นสารในการรณรงคดานอาหารและการออกกำลังกาย
ระยะกลาง
- รอยละของผูที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอวนที่น้ำหนักลดลงหลังการเขารวมโครงการ
- รอยละของผูใหญที่มภี าวะความดันโลหิตสูง
- รอยละของผูใหญที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
อาหาร
- รอยละของผูใหญที่รับประทานผักผลไมรวมกันนอยกวา
5 หนวยมาตรฐานหรือนอยกวา 400 กรัมตอวัน

ออกกำลังกาย
- รอยละของผูใหญที่ออกกำลังกายระดับปานกลางนอยกวา
30 นาทีตอครั้ง นอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห
- รอยละของเด็กและวัยรุนที่ออกกำลังกายนอย
- รอยละของเด็กที่มีการเคลื่อนไหวเพียงพอ 1 ชั่วโมงตอครั้ง
อยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห

แผนภาพที่ 5.2 ตัวอยางความเชื่อมโยงตัวชี้วัดทางสุขภาพที่สัมพันธกับโรคไมติดตอ : การติดตามกำกับในประเทศไทย
% การสูบบุหรี่
% การรับประทานผักผลไม
% pre-DM
% การออกกำลังกาย
% pre-HT
% น้ำหนักเกิน

ประชากรทั่วไป

ปองกัน
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ความชุก
อัตราผูปวยใหม
อัตราการนอน รพ.

ภาวะแทรกซอน

อัตราตาย
ปชีวิตที่สูญเสีย
กอนวัยอันควร

ผูปวย

ความพิการ

เสียชีวิต

กอนเกิดโรค
(pre-DM, pre-HT)

คัดกรอง
ความเสี่ยง

% การคัดกรอง / กลุมเสี่ยง

คัดกรองโรค

% คัดกรอง (BP, BS)

การรักษา

การฟนฟู

% การรักษา
คาใชจาย คุณภาพการดูแล

ทรัพยากรดานสุขภาพ

งบประมาณ
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ในการเฝาระวังกำกับติดตามงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอนั้น นอกจากติดตามตัวชี้วัดทางสุขภาพ ตามลักษณะธรรมชาติหรือการ
ดำเนินของโรคตามแผนภาพแลว ควรสังเกตติดตามในมิติอื่นๆ ที่สงผลตอการดำเนินงานดวย เชน
สภาวะสุขภาพ - การมีสุขภาพดี อัตราผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น อายุขัยเฉลี่ย อัตราตาย
ปจจัยกำหนด - ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานสังคมเศรษฐกิจ ศักยภาพชุมชน พฤติกรรมสวนบุคคล
ระบบสุขภาพ - จำนวนทรัพยากรที่เหมาะสม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง การเขาถึงบริการ ศักยภาพ ความยั่งยืน
ตารางที่ 5.5 ตัวอยางตัวชี้วัดที่มีการเฝาระวัง ติดตามกำกับที่มีในปจจุบัน (โรคไมติดตอ)
โรค
โรคเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจขาดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง

ตัวชี้วัดทางสุขภาพ
อัตราความชุกของโรคเบาหวาน
- อัตราตายดวยโรคเบาหวาน
- อัตราการเขารักษาตัวในรพ.ดวยโรคเบาหวาน
- ความชุกของประชากรเปาหมายที่ไดรับการตรวจวัดระดับ
น้ำตาลในเลือดเพื่อหาเบาหวานภายใน 1 ปที่ผานมา
- ความชุกของผูที่เปนโรคเบาหวานไดรับการตรวจเลือดหา
ระดับน้ำตาลทุกเดือน
อัตราความชุกของโรคความดันโลหิตสูง
- อัตราตายดวยโรคความดันโลหิตสูง
- อัตราการเขารักษาตัวในรพ.ดวยโรคความดันโลหิตสูง
- ความชุกของประชากรเปาหมายที่ไดรับการตรวจวัด
ความดันโลหิตจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุข
ใน 1 ปที่ผานมา
- ความชุกของประชากรเปาหมายที่เคยมีแพทย พยาบาล หรือ
เจาหนาที่สาธารณสุขบอกวามีความดันโลหิตสูงหรือเปน
โรคความดันโลหิตสูง
- อัตราตายดวยโรคหัวใจขาดเลือด
- อัตราการเขารักษาตัวในรพ.ดวยโรคหัวใจขาดเลือด
- อัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมอง
- อัตราการเขารักษาตัวในรพ.ดวยโรคหลอดเลือดสมอง

อายุ (ป)
15 - 69
ทุกอายุ

แหลงขอมูล การจัดเก็บ
NHES
ทุก 5 ป
สนย.
ทุกป

40 - 74

BRFSS

ทุก 2 ป

15 - 69
ทุกอายุ

NHES
สนย.

ทุก 5 ป
ทุกป

40 - 74

BRFSS

ทุก 2 ป

ทุกอายุ

สนย.

ทุกป

ทุกอายุ

สนย.

ทุกป

BRFSS - Behavior Risk Factor Surveillance Survey การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไมติดตอ สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
NHES - National Health Examination Survey การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ของสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
NSO - National Statistical Office สำนักงานสถิติแหงชาติ
สนย. - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 5.6 ตัวอยางตัวชี้วัดที่มีการเฝาระวัง ติดตาม กำกับที่มีในปจจุบัน (พฤติกรรมเสี่ยง)
ขอมูลปจจัยเสี่ยง
บุหรี่และยาสูบ

สุราและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

การเคลื่อนไหวและ
การออกกำลังกาย

อาหาร
- การบริโภคผัก
ผลไมเพียงพอ

อาหาร
- การบริโภคกลุม
อาหารตางๆ

ตัวชี้วัด
ความชุกของประชากรที่สูบบุหรี่หรือยาสูบในปจจุบันผูสูบบุหรี่
ในปจจุบัน
รอยละของประชาชนที่สูบบุหรี่
- รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เปนประจำ
- อายุเฉลี่ยของประชากรที่เริ่มสูบบุหรี่
รอยละการใช การเลิกใชผลิตภัณฑยาสูบ และการไดรับควันบุหรี่
มือสอง
- ความรู ทัศนคติ และการรับรูตอการใชผลิตภัณฑยาสูบ
- ความชุกของประชากรที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในปจจุบัน
- ความชุกของประชากรที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอยางหนัก
(ชายดื่มเฉลี่ยมากกวา 2 แกวมาตรฐานตอวัน หญิงดื่มเฉลี่ย
มากกวา 1 แกวมาตรฐานตอวัน) ใน 30 วันที่ผานมา
รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มมึนเมา
- ความชุกของประชากรที่มีกิจกรรมทางกายอยางเพียงพอ
(หมายถึง ผูที่มีการใชแรงงานอยางหนักหรือผูที่มีการทำงาน
ใชแรงปานกลางหรือทำงานแบบไมออกแรงแตมีการ
ออกกำลังกายอยางนอยครั้งละ 30 นาที 3 ครั้งตอสัปดาห)
- ความชุกของประชากรที่ออกกำลังกายอยางนอย 30 นาทีตอครั้ง
และอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห
รอยละของประชากรที่มีกิจกรรมทางกาย (เพียงพอ ไมเพียงพอ
ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง)
พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากรอายุ 11 ป ขึ้นไป
(อัตราการออกกำลังกาย ความถี่ เหตุผล สถานที่ และประเภท
ในการออกกำลังกาย)
ความชุกของประชากรที่รับประทานผักหรือผลไมรวมกัน 5 หนวย
มาตรฐานขึ้นไปตอวัน
- รอยละของประชากรที่บริโภคผักและผลไมตอวันที่เพียงพอ
(ไมต่ำกวา 400 กรัม หรือ 5 ถวยมาตรฐาน / วัน)
- อัตราความชุกของความอวนในประชากร
(ดัชนีมวลกาย มากกวา 24.9 กก. / ม.2 )
- คาเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย
- คาเฉลี่ยเสนรอบเอว
รอยละการบริโภคอาหารมื้อหลัก อาหารวาง วิธีปรุงอาหาร
ความถี่ในการรับประทานอาหารที่เสี่ยงตอสุขภาพ
(ขนมกรุบกรอบ ขนมสำหรับกินเลน เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม
และเครื่องดื่มที่มีรสหวาน อาหารประเภทจานดวน)
ในพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

อายุ (ป)
15 - 74

แหลงขอมูล การจัดเก็บ
BRFSS
ทุก 2 ป

15 - 69
15+

NHES
NSO

ทุก 5 ป
ทุก 3 ป

15+

NSO

2552

15+
15 - 74

NSO
BRFSS

2552
ทุก 2 ป

15+

NSO

ทุก 3 ป

15 - 74

BRFSS

ทุก 2 ป

15 - 69

NHES

ทุก 5 ป

11+

NSO

2546 2547
2550

15 - 74

BRFSS

ทุก 1 - 2 ป

15 - 69

NHES

ทุก 5 ป

6+

สำนักสถิติ
แหงชาติ

ทุก 4 ป
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ตารางที่ 5.6 ตัวอยางตัวชี้วัดที่มีการเฝาระวัง ติดตาม กำกับที่มีในปจจุบัน (พฤติกรรมเสี่ยง)
ขอมูลปจจัยเสี่ยง
ไขมันในเลือดสูง
ความเครียด

ตัวชี้วัด
อายุ (ป)
อัตราความชุกของประชากรที่มีไขมันในเลือดสูง
15 - 69
รอยละของคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีสุขภาพจิตอยูในเกณฑ
15+
มาตรฐาน (เกณฑมาตรฐานสำหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป
คือ 27.01 - 34 คะแนน) ในป 2551 - 2552
ขอมูลปจจัยกำหนดทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

- ขอมูลเศรษฐกิจของการสูบบุหรี่โรงงาน

แหลงขอมูล การจัดเก็บ
NHES
ทุก 5 ป
NSO
ไมระบุ
แนนอน

NSO

2552

BRFSS

ทุก 2 ป

ขอมูลการใชบริการสุขภาพ
- ความชุกของผูที่ทราบวาตนเองมีการประกันสุขภาพ
- ความชุกของผูที่มีการประกันสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถวนหนา
ตารางที่ 5.7 ตัวอยางกลุมตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการในระดับจังหวัด
กลุม
ประเมินปจจัยเสี่ยง

คัดกรองความเสี่ยง

ขอมูลการใช
บริการสุขภาพ

ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วดั
รอยละของชายที่มีรอบเอวมากกวาหรือเทากับ 90 ซม.
รอยละของหญิงที่มีรอบเอวมากกวาหรือเทากับ 80 ซม.
รอยละของประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลังเพียงพอตอสุขภาพ
รอยละของประชาชนไดรับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจเลือด
(Fasting Capillary Blood Glucose หรือ Fasting Plasma Glucose)
รอยละของประชาชนไดรับการตรวจความดันโลหิต
รอยละของประชาชนไดรับการคัดกรองโดยการเจาะเลือดแลวพบวามีภาวะ pre-DM หรือ DM
รอยละของประชาชนไดรับการคัดกรองโดยการวัดความดันแลวพบวามีภาวะ pre-HT หรือ HT
รอยละของประชาชนที่มีภาวะ pre-DM หรือ DM ไดรับการคัดกรองความเสี่ยงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมองแลวพบวามีความเสี่ยง
รอยละของประชาชนที่มีภาวะ pre-HT หรือ HT ไดรับการคัดกรองความเสี่ยงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมองแลวพบวามีความเสี่ยง
รอยละของผูที่มีภาวะ pre-DM ไดรับการติดตามผลเลือด (FPG) ใน 3 - 6 เดือน
รอยละของผูที่มีภาวะ pre-HT ไดรับการติดตามความดันโลหิต (BP) ใน 3 - 6 เดือน
รอยละของผูที่มีภาวะ pre-DM, DM, pre-HT, HT ไดรับการเสริมทักษะ
อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศรา
รอยละของรานคาไมจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่แกเด็กอายุต่ำกวา 18 ป
รอยละของรานจำหนายอาหารและเครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ จัดเปนเขตปลอดบุหรี่
ถูกตองตามกฎหมาย
รอยละของตำบลที่มีศูนยเด็กเล็กผานเกณฑมาตรฐาน
รอยละของโรงเรียนผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
จำนวนชุมชนที่มีการดำเนินการสรางเสริมสุขภาพ / ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / ปองกัน
ควบคุมโรค ไดแก “หมูบานจัดการสุขภาพ” “ตำบลจัดการสุขภาพ” “ชุมชนไรพุง”
หมูบานปลอดบุหรี่ / ปลอดสุรา” “ตำบลปลอดบุหรี่ / ปลอดสุรา” “ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค”

อายุ (ป)
15+
15+
15+
35+
35+
35+
35+
35+
35+

ทีม่ า : คูม อื การจัดเก็บตัวชีว้ ดั ระดับกรม ปงบประมาณ 2552 กระทรวงสาธารณสุข สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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การประเมินผล (Evaluation)
ความหมายและประโยชนการประเมินผล (Evaluation)
เปนกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพัฒนางานตางๆ ทำใหเกิดประโยชนที่สำคัญๆ ดังนี้
๏ ทำใหไดขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่เปนประโยชนตอการกำหนดนโยบาย หรือทิศทางการดำเนินงานขององคกร
๏ ไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ปรับปรุงงาน โครงการ แผนงาน ใหเหมาะสมกอนการนำไปปฏิบัติ ลดโอกาสเสี่ยงใน
การเกิดปญหา อุปสรรคที่จะทำใหกิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ลมเหลว
๏ การประเมินความกาวหนาของงานทีร่ บั ผิดชอบทำใหผรู บั ผิดชอบงาน / โครงการทราบจุดเดน จุดดอยของงาน มีโอกาสทีจ่ ะปรับปรุง
งานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนการลดโอกาสความสูญเปลาในการปฏิบัติงาน
๏ การประเมินความสำเร็จของงาน จะทำใหทราบวาปฏิบัติการใดๆ ที่ไดลงทุนไปแลว เกิดประโยชน คุมคาหรือไม ควรดำเนินการ
ตอไปหรือไม เปนการลดโอกาสการสูญเปลาอีกลักษณะหนึ่ง
๏ กิจกรรมการประเมิน สงผลใหผูรับผิดชอบ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนางาน และเกิดการยกระดับคุณภาพของงานอยางตอเนื่อง
เปนระยะๆ ในขณะเดียวกันการมองเห็นความสำเร็จของงานจะทำใหเกิดแรงจูงใจ สรางขวัญและกำลังใจไดอีกดวย
ตารามที่ 5.8 พัฒนาการแนวคิดของการประเมินผล
1
2

3

4

5

6

แนวคิดของการประเมิน
คือ การวัดและการทดสอบ
(Measurement)
คือ การอธิบาย
(Describe)

ผลลัพธที่เกิดขึ้น
มุงเนนการวัดผลที่ตัวเลข ดำเนินการโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการวัดผล
เนนอธิบายความเชื่อมโยงของปจจัยที่
เกี่ยวของกับความสำเร็จของโครงการ
จุดออน จุดแข็งของโครงการ
คือ การตัดสินใจคุณคา
มุงเนนความมีมาตรฐาน (Standard) ของ
(Judgement)
โครงการนำการประเมินมาใช เปนเครื่องมือ
ในการสนับสนุน กระบวนการตัดสินใจผล
และคุณคาของโครงการ
รวมแนวคิด 1 + 3
เนนกระบวนการที่มีความสมบูรณในดาน
(Evaluation = Measurement + การวัดและดานตัดสินคุณคา ทำใหผลการ
Judgment)
ประเมินมีความถูกตองและนาเชื่อถือมากขึ้น
เพื่อตอบสนองผูมีสวนได
ผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทในการกำหนด
สวนเสีย (Stakeholder)
อนาคตของโครงการรวมกัน รวมประเมินใช
หลักการมีสวนรวม มักไมใชมาตรฐาน
มากำหนดแตเพียงอยางเดียว
เพื่อสรางความรูในการ
มุงเนนการเรียนรูที่เกิดขึ้น นำการเรียนรู
ขับเคลื่อนสังคม
มาเปนเงื่อนไขในการพัฒนา

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- เนนการวัดเชิงปริมาณและมาตรฐาน
- ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งผูถูกประเมิน
มักมีทัศนคติที่ไมดีตอการประเมินดำเนินการ
เพราะถูกสั่งใหประเมินจึงดำเนินการเปน
ครั้งคราว
- ไมเกิดวัฒนธรรมการประเมินตนเอง
เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง

- ใหความสำคัญกับการวางแผนในอนาคต
ไดความรูแ ละการเรียนรูจ ากการประเมินตนเอง
- ผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทในการประเมิน
ใชหลักการมีสวนรวมทำใหยอมรับการประเมิน
มากขึ้น มีทัศนคติที่ดีตอการประเมิน
- สรางศักยภาพของผูที่เกี่ยวของ
- ผูเกี่ยวของเห็นคุณคาของสิ่งที่ประเมินหรือ
คุณคาของโครงการ เนื่องจากเปนเครื่องมือ
ในการเสริมพลัง
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จากแนวคิดหรือกระบวนทัศนการประเมิน จะเห็นไดวาใน 4 แนวคิดแรกเนนการวัดเชิงปริมาณและคุณคาในขณะที่แนวคิดตอมาเนน
การประเมินผลเพื่อการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Development) เชน การประเมินผลโดยใชแผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping)
การประเมินเสริมพลัง (Empowerment Evaluation)
การประเมินผลโครงการในปจจุบัน ดำเนินการภายใตแนวคิดของการประเมินผลที่หลากหลาย และความแตกตางของกระบวนทัศนใน
การประเมินผลโครงการในบริบทสังคมไทย มีผลอยางยิ่งตอการยอมรับและใชประโยชนจากผลการประเมิน ดังนั้นในการออกแบบการประเมิน
โครงการหนึ่งๆ ผูรับผิดชอบหลักควรทำความเขาใจใหกระจางวาจะประยุกตหรือเลือกใชการประเมินแบบใดที่เหมาะสมกับโครงการของตน
เชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือบูรณาการ เทคนิคการประเมินที่จะนำมาใชเปนวิธีใด เพื่อใหประโยชนสูงสุด

การประเมินโครงการโดยทั่วไป
การประเมินโครงการโดยทั่วไป เนนการเก็บรวบรวมขอมูลและตัดสินคุณคาของสิ่งตางๆ โดยเทียบกับเกณฑที่กำหนด เปนกิจกรรมที่ใช
วิธีการเชิงวิทยาศาสตร มีขั้นตอนที่สำคัญๆ คือ วิเคราะหเปาหรือสิ่งที่มุงประเมิน กำหนดวัตถุประสงคหรือขอบเขตของการประเมิน ออกแบบ
ประเมิน สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลและเขียนรายงานการประเมิน ในกรณีที่เปาหรือสิ่งที่มุง
ประเมินมีลักษณะตางกัน กระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการประเมินก็จะมีความแตกตางกัน
แผนภาพที่ 5.2 วงจรการปฏิบัติงานและประเภทของการประเมินในแตละขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงานเชิงระบบ

1

2
คนหา / พัฒนาทางเลือกใหมๆ

ประเมินสภาพปจจุบัน / ปญหา

เพื่อยกระดับคุณภาพงานและเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม
- ประเมินทางเลือกใหมๆ

หรือความตองการจำเปน
- ประเมินความตองการจำเปน

5

3
ประเมินผลการดำเนินงาน

- ประเมินความเปนไปได /
ความเหมาะสมของนโยบาย
แผนงาน โครงการ

- ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน
- ติดตามผล / ศึกษาผลกระทบ

4
ดำเนินการตามแผน
- นิเทศ ติดตามกำกับ
- ประเมินความกาวหนา

ที่มา : Kaufman, 1978
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วางแผน / จัดทำแผนโครงการ

จากแผนภาพวงจรการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาตามกระบวนการปฏิบัติงานเชิงระบบแลว ในการประเมินจะเกิดกิจกรรมการประเมินที่
สำคัญและวัตถุประสงคที่ตางกัน ดังนี้
ประเภทของการประเมิน
การประเมินความตองการจำเปน
(Need Assessment)
การประเมินคุณภาพ หรือประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม หรือทางเลือกใหมๆ
การประเมินความเปนไปไดของนโยบาย /
แผนงาน / โครงการ (Project Appraisal /
Project Analysis)
การประเมินความกาวหนา หรือ
การประเมินเพื่อปรับปรุง
(Formative Evaluation)
การประเมินสรุปผลการดำเนินงาน
(Summative Evaluation)
การประเมินผลกระทบตางๆ

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการจำเปนเรงดวนที่ตองไดรับการแกไข
เปนประโยชนตอการกำหนดนโยบาย / แผนงาน / โครงการ
- ลดโอกาสเสี่ยงในการทุมเททรัพยากรผิดเปาหมาย
เพื่อหาขอสรุป ประสิทธิภาพของนวัตกรรมใหม เชน รูปแบบ / วิธีการ / เทคนิคใหม /
โครงการนำรองที่จะนำมาใชในการพัฒนางาน
เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ ตรวจสอบความเหมาะสมของการวางแผนโครงการ
ความเปนไปไดของโครงการในการนำไปปฏิบัติ และโอกาสที่จะสำเร็จ
เพื่อตรวจสอบวางานเปนไปตามแผนหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไรบาง ผลงาน
เริ่มเกิดขึ้นหรือไม มีปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับความสำเร็จของงาน
- นำไปสูการปรับปรุงงานในระยะเวลาที่เหลือของโครงการ
เนนตรวจสอบผลลัพธหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการหรือ
โครงการวาไดผลตามที่คาดหวังหรือไม
- นำไปสูการตัดสินใจในการยกเลิกหรือขยายผลโครงการในอนาคต
เพื่อศึกษาผลทั้งทางตรงและทางออม ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้น

เนื่องจากการประเมินความตองการจำเปนและการประเมินความเปนไปไดของนโยบาย / แผนงาน / โครงการเปนการประเมินกอนเริ่ม
ปฏิบัติการ (Pre - Evaluation) การประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือทางเลือกใหมๆ มีลักษณะจำเพาะ จึงไมไดนำมา
กลาวในรายละเอียดในที่นี้

กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วิเคราะห / ทำความรูจักกับ “เปา” หรือ “ สิ่งที่ตองการประเมิน”
ระบุหลักการและเหตุผล หรือจุดมุงหมายหลักของการประเมิน
กำหนดวัตถุประสงคของการประเมิน
กำหนดขอบเขตการประเมิน
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีแบบจำลองการประเมิน
ออกแบบประเมิน
พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมิน
เก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล
สรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมินตอผูที่เกี่ยวของ
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1. การวิเคราะหโครงการหรือสิ่งที่ตองการประเมิน
ในกรณีที่เปาหมายของการประเมินแตกตางกัน หลักการหรือแนวปฏิบัติในการประเมินก็จะมีความแตกตางกันในรายละเอียด จึง
จำเปนที่จะตองศึกษา วิเคราะห ทำความรูจัก กับ “ สิ่งที่ตองการประเมิน” หรือ “โครงการ” อยางดี กอนที่จะวางแผนหรือออกแบบประเมิน
คำถามหลักในการวิเคราะหโครงการ
1) โครงการนี้มีความเปนมาอยางไร ใครทำ ทำไมตองทำโครงการนี้ ทำแลวไดอะไร ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ
2) ลักษณะของโครงการ เปนโครงการทดลอง ตอเนื่อง หรือโครงการพิเศษ
3) วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ คืออะไร ชัดเจน ปฏิบัติ ประเมินไดหรือไม
4) รูปแบบการบริหารโครงการ เปนอยางไร ผูบริหารโครงการมีใครบาง มีบุคลากรและองคกรอื่นเกี่ยวของกับโครงการหรือไม
5) ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบาง ใครหรือหนวยงานใดสนับสนุนงบประมาณ
6) กิจกรรม เนื้อหาสาระและขั้นตอนในการดำเนินโครงการมีอะไรบาง
7) ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ เริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อไร
8) ภาพความสำเร็จของโครงการคืออะไร มีการกำหนดเกณฑในการตัดสินผลสำเร็จหรือไม ถามีเกณฑเหลานั้นคืออะไร
9) โครงการมีความเหมาะสมเพียงไร ในเรื่องของความชัดเจน เปาหมาย ผลงานและความเปนไปไดของโครงการ
ในการวิเคราะหโครงการ ตองวิเคราะหผลผลิต ผลลัพธของโครงการใหชัดเจน รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑการตัดสิน
ความสำเร็จของโครงการไวเปนการลวงหนา เพื่อใหงายตอการตัดสินคุณคาของโครงการ
2. ระบุหลักการและเหตุผล หรือจุดมุงหมายหลักของการประเมิน : ทำไมตองประเมิน กลาวถึง
ความเปนมาของโครงการหรือสิ่งที่ตองการประเมิน
ความจำเปนและความสำคัญของการประเมิน
ผลดีของการประเมิน หรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นถาไมประเมิน
ระบุจุดมุงหมายหลักวาการประเมินจะเนนประเมินความกาวหนา ประเมินสรุปรวมหรือศึกษาผลกระทบ
ผูสนใจที่จะใชขอมูลคือใคร นำขอมูลไปใชตัดสินใจในลักษณะใด
3. กำหนดวัตถุประสงคของการประเมิน : ประเมินอะไรบาง
ตองเขียนใหชัดเจน เพราะเปนกรอบหรือทิศทางที่จะทำใหทราบวามุงศึกษาหรือประเมินดานใด และตองตรงกับความตองการใช
ผลประเมินของผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคตองมี ความเฉพาะเจาะจง วัดได ประเมินได และเปนที่ยอมรับของผูถูกประเมิน ตัวอยาง
การกำหนดวัตถุประสงค
เพื่อประเมินปจจัยเบื้องตนของโครงการ
เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ
เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดจากโครงการ
4. กำหนดขอบเขตการประเมิน : จะทำอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร
ระบุ สิ่งที่ตองการประเมินคืออะไร โครงการของหนวยงานใด เริ่มดำเนินการเมื่อไรโดยใคร
ประเด็น หรือตัวชี้วัดวัดที่มุงศึกษาในการประเมิน คืออะไรบาง
ชวงระยะเวลาของการประเมิน หรือชวงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลคือชวงใด
5. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีแบบจำลองการประเมิน :
ศึกษาแบบจำลองการประเมินตางๆ เพื่อมาปรับใชจะชวยใหออกแบบการประเมินไดชัดเจนขึ้น วาจะพิจารณาประเมินในเรื่องใดบาง
และแตละเรื่องจะตรวจสอบอยางไร เชน CIPP Model ของ Stufflebeam, แบบจำลองของ Kirkpattrick’s Model
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6. ออกแบบประเมิน : จะประเมินอยางไร
กรอบแนวทางในการประเมินโครงการ........................................
วัตถุประสงคของ
การประเมิน

ตัวแปร /
ประเด็นที่ศึกษา /
ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล /
ผูใหขอมูลหลัก

เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวม
ขอมูล

แนวทางการเก็บ
รวบรวมขอมูล

แนวทางการ
วิเคราะหขอมูลและ
เกณฑในการตัดสิน

ตัวชีว้ ดั หมายถึง ตัวแปร หรือคาทีส่ ามารถวัดได สังเกตได ซึง่ บอกถึงสถานภาพและสะทอนลักษณะการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงาน
ผูใหขอมูลหลัก ระบุวาคือใคร จำนวนเทาไร จะตองเปนผูรูเห็น สามารถใหขอมูลไดอยางชัดเจน ตรงประเด็น กลุมตัวอยางผูใหขอมูล
มักเลือกแบบเจาะจง ยกเวนในกรณีที่มีผูใหขอมูลไดจำนวนมากและสามารถใหขอมูลไดพอๆ กัน อาจกำหนดขนาดกลุมตัวอยางแบบการวิจัย
ทั่วๆ ไป
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จะใชชนิดใด (ตัวอยางในภาคผนวก) จะพัฒนาอยางไร และตรวจสอบคุณภาพดวยวิธีใด
การวิเคราะหขอมูล จะใชวิธีการสถิติอยางไร เกณฑในการตัดสินความสำเร็จเปนอยางไร
เกณฑในการประเมิน หมายถึง สิ่งที่ใชในการตัดสินคุณคาของทรัพยากร สื่อ / ชิ้นงาน การปฏิบตั ิหรือคุณภาพของผลงาน กำหนด
ระดับตัวชี้วัดวา ควรเกิดขึ้นในลักษณะใดจึงจะเปนที่ยอมรับ
7. พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมิน
ตรวจสอบเครื่องมือวามีหรือไม ถาไมมีจะตองสรางใหม โดยใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการประเมิน ขอคำถามควรเฉพาะ
เจาะจงเปนปรนัย ควรผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและคุณภาพขั้นพื้นฐานของเครื่องมือ เชน ดัชนีความเที่ยง ความตรง ความยาก
ฯลฯ กอนนำไปใชจริง
8. เก็บรวบรวมขอมูล
ถามีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวนมาก ควรจัดทำคูมือการเก็บรวบรวมขอมูล ปฏิทินการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ประสานงานกับแหลงขอมูลอยางดีเพื่อใหไดขอมูลที่มีความละเอียดสมบูรณ ถูกตองกับความเปนจริง
9. วิเคราะหขอมูล
ถาเปนขอมูลเชิงปริมาณ อาจวิเคราะหโดยสถิติตางๆ เชน แจกแจงความถี่ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราสวน
รอยละ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การทดสอบความแตกตางดวยสถิติทดสอบที (t-test) หรือสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ถาเปนขอมูลที่ไมใชปริมาณ
วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อเรื่อง (Content Analysis)
10. สรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมินตอผูที่เกี่ยวของ รายงานการประเมินแบงได 2 แบบ
- รายงานสรุปสำหรับผูบริหาร สั้น กะทัดรัด ใหสารสนเทศที่ใชประกอบการตัดสินใจสำหรับผูบริหารไดปกติ มีความยาว 1 - 3 หนา
ประกอบดวย 3 สวน คือ ความเปนมา และวัตถุประสงคการประเมิน วิธีการประเมิน และผลการประเมิน ขอเสนอแนะ
- รายงานการวิจัยเชิงประเมิน

การประเมินความกาวหนาของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
เปนการประเมินในระยะนำแผนลงสูการปฏิบัติ (Process evaluation of implementation processes) คำถามหลัก แตกตางจากการ
ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน (Summative Evaluation) ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความเปนมา เหตุผลที่นำไปสูการตัดสินใจในการริเริ่มโครงการ คืออะไร โดยใคร เมื่อไร
วัตถุประสงคของโครงการคืออะไร เชื่อมโยงกับการตัดสินใจเริ่มโครงการหรือไม
ทรัพยากรที่ใชในการดำเนินโครงการไดแกอะไรบาง และแหลงที่มา : งบประมาณ บุคลากร อื่นๆ
แผนและกลยุทธที่นำลงสูการปฏิบัติมีอะไรบาง
กิจกรรมที่ดำเนินการมีอะไรบาง เปนไปตามแผนหรือไม
อะไรเปนอุปสรรค ขอจำกัด ในการดำเนินงาน และแกไขอยางไร
การดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม
สิ่งที่เรียนรู จากการดำเนินงาน

ตารางที่ 5.9 ตัวอยางกรอบแนวทางในการประเมินความกาวหนาโครงการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
วัตถุประสงคของ
การประเมิน
1. ศึกษาเชิงวิเคราะห
สภาพความพรอม
ดานปจจัยพื้นฐาน
ในการดำเนินงาน

2. ประเมินกระบวน
การดำเนินงานของ
หนวยงานปองกัน
ควบคุมโรค
3. ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน
ปองกัน / ควบคุม
โรคไมติดตอในดาน
- การเฝาระวัง
- การสรางเสริม
สุขภาพ / ปองกันโรค
- การคัดกรองและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
- การพัฒนาศักยภาพ
สถานบริการ
สาธารณสุขในดาน
การปองกันควบคุม
โรคไมติดตอ
- การมีสวนรวมชอง
ชุมชนเพื่อปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอ
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ตัวแปร / ประเด็นที่ศึกษา /
ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล /
ผูใหขอมูลหลัก

เครือ่ งมือทีใ่ ช /
แนวทางการเก็บ
รวบรวมขอมูล
สัมภาษณ
รวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่
เกี่ยวของกับการ
เตรียมการ
โครงการ

ความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ
- เอกสาร /
และแผนการดำเนินงาน
หลักฐานของ
1. การจัดโครงสรางองคกร อัตรากำลัง
หนวยงานที่
และการกำหนดบทบาทหนาที่
รับผิดชอบ
2. สภาพการกระจายงบประมาณในการบริหาร ระดับจังหวัด
จัดการเพื่อการปองกันและควบคุมโรค
- ผูเกี่ยวของ /
3. แผนการดำเนินงาน การจัดทำแผน การมี
ผูรับผิดชอบงาน
สวนรวม รูปแบบการบริหารโครงการ
1. กระบวนการบริหารจัดการของจังหวัด
- เอกสาร /
แบบสอบถาม /
2. ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ
หลักฐานผลงาน แบบสัมภาษณ
หนวยงาน
วิเคราะห วิจัย
หรือสัมภาษณ
ตางๆ
เชิงลึกรวบรวม
- ผูบริหารและ
เอกสาร /
ผูรับผิดชอบงาน หลักฐาน
1. ขอมูลการเฝาระวัง
- เอกสาร /
- รวบรวม
2. ความรู-ความเขาใจเกี่ยวกับโรค
รายงานการ
เอกสาร /
3. ความตระหนักในการปองกันโรค
เฝาระวัง
หลักฐาน
4. พฤติกรรมการดูแลตนเอง
- สุมกลุมตัวอยาง - แบบสอบถาม /
5. รอยละการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน
บันทึกเวชระเบียน / แบบประเมิน
โลหิตสูง ความเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
บันทึกการ
- แบบสัมภาษณ
หลอดเลือด
คัดกรองผูรับ
เชิงลึก
6. รอยละผูที่มีภาวะ pre-DM, pre-HT ไดรับ
บริการกลุมเสี่ยง
การเสริมทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่อยูในพื้นที่ใน
7. รอยละผูที่มีภาวะ pre-DM, pre-HT ไดรับ
ชวง 6-12 เดือน
การติดตามผลเลือด (FPG) / BP ใน 3-6 เดือน ถึงการใหบริการ
8. จำนวนชุมชนที่มีการจัดการเพื่อลด
- กลุมตัวอยาง
ปจจัยเสี่ยง
ประชาชน /
องคกร / ชุมชน
- กลุมตัวอยาง
เจาหนาที่
สาธารณสุข

แนวทางการ
วิเคราะหขอมูล
วิเคราะหเชิงบรรยาย
สภาพการจัดโครงสราง
องคกร การกำหนด
บทบาทหนาที่ การ
กระจาย งบประมาณ
การจัดทำแผนงาน
โครงการและรูปแบบ
การบริหารโครงการ
วิเคราะหเชิงบรรยาย

- ตัดสินใหคะแนนเปน
รายคน / รายชุมชน
โดยตองไดคะแนน
มากกวารอยละ 70
ถือวา ผาน
- วิเคราะหเอกสาร
ขอมูลผลลัพธเชิง
ปริมาณ
- วิเคราะหคุณภาพ
ระบบบริการ

รวมเรียนรูและพัฒนา (Learning and Development)
การถอดบทเรียน (Lesson Learned Visualizing) / การสังเคราะห
๏ ความหมายของบทเรียน (Lesson Learned)
คือ ความรูที่เปนขอคนพบใหม หรือบทสรุปที่ไดจากการเรียนรูจากประสบการณกระบวนการทำงาน บทเรียนไมใชเพียงการเลาเรื่อง
ในอดีตเทานั้น แตตองสามารถอธิบายเหตุการณและเงื่อนไขที่เกิดขึ้น ระบุวา “อะไรหรือขอมูลใหม” มีคำอธิบายที่มีคุณคาที่จะนำไปปฏิบัติตอ
หรือชวยใหเกิดการเรียนรูเพื่อไมใหกระทำผิดซ้ำอีก
๏ ความหมายของการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียน คือ วิธีการจัดการความรูรูปแบบหนึ่ง ที่เนนเสริมสรางการเรียนรูในกลุมอยางเปนระบบ โดยเปนกระบวนการสกัด
หรือดึงเอาความรูจากการทำงาน จากประสบการณที่ฝงลึกอยูในตัวคน ภูมิปญญาและองคความรูขององคกร ของกลุม ของชุมชน ออกมาเปน
บทเรียนที่สามารถนำไปสรุปและสังเคราะหเปนชุดความรู คูมือหรือสื่อรูปแบบตางๆ เพื่อใชเปนทุนในการบริหารจัดการ ดำเนินการในเรื่องที่
ยากหรือซับซอนขึ้นไปจากเดิม
๏ บทเรียนกับวงจรการจัดการความรู
จุดเริ่มตนของบทเรียนมาจากการดำเนินกิจกรรมในโครงการ มีการพัฒนา สรางสรรค คนควา รวบรวม มีกระบวนการเรียนรู และ
สะทอนกลับสิ่งที่เกิดขึ้น บทเรียนที่ไดมาจะถูกนำมากลั่นกรอง ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหไดองคความรูที่เปนทุนทางปญญา และทุน
ทางปญญานี้จะถูกนำไปปรับใช เผยแพรใหบุคคลอื่น เรียนรูและประยุกตใชในการดำเนินกิจกรรมตอไปเปนวงจร
แผนภาพที่ 5.3 วงจรการจัดการความรู

ประยุกต

กิจกรรม

บทเรียน

อบรมและดำเนินการ
รับ ปรับใช สงตอ

สราง คนควา รวบรวม

ทุนทางปญญา

กลั่นกรอง ตรวจสอบ แบงปน

ที่มา : Collison Chris and Parcell Geoff, 2004. p19.

๏ เปาหมายของการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนเปนกระบวนการ ไมไดใหความสำคัญของเปาหมายที่ผลงานเทากับกระบวนการ ไมใชการสรุปโครงการซึ่งเนนการ
รายงานที่เปนลายลักษณอักษรมากกวา
เปนกระบวนการทีจ่ ะนำทีมผูร ว มงานมาคุยกันวาเราไดเรียนรูอ ะไรซึง่ นำไปสูก ารปรับวิธคี ดิ และวิธกี ารทำงานใหมคี ณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
การถอดบทเรียนเนน เราจะกาวตอไปอยางไร ไมไดถอดบทเรียนเพื่อที่จะหยุดอยูที่เดิม
๏ หัวใจหลักของการถอดบทเรียน
คือ การแบงปนความรู (Knowledge sharing) ดังนั้น ผูรวมกระบวนการถอดบทเรียน (ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ) ควรมี
ความไววางใจ (trust) ทั้งความไววางใจตนเองในดานความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และไววางใจในสัมพันธภาพที่มีกับผูอื่น มีแรง
จูงใจ (motivation) และมีการเรียนรูรวมกัน
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ตารางที่ 5.10 วงจรโครงการกับการเรียนรูเพื่อการถอดบทเรียน
การเรียนรูเมื่อเริ่มตนโครงการ
(Learn Before)
การเรียนรูระหวางดำเนินการโครงการ
(Learn During)
การเรียนรูหลังสิ้นสุดโครงการ
(Learning after, Retrospective)

เรียนรูจากเพื่อน (Peer Assist)
แลกเปลี่ยนกับผูรู
การสะทอนกลับทันที (After Action Review : AAR) เมื่อจบกิจกรรมเพื่อสราง
ความเขมแข็งในการทำกิจกรรมครั้งตอไป
- พิจารณาวาจะทำอะไรใหแตกตางออกไป เพื่อใหงานดีขึ้น หากตองการทำซ้ำอีก
- พิจารณาคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)

๏ แนวทางการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนควรพิจารณาสิ่งตอไปนี้
- มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น หากไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไมควรไปแสวงหาคำตอบวาไดบทเรียนอะไร
- หากมีผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่คลายๆ กัน ตองพยายามตอบใหไดวา “อะไรสำคัญที่สุด” และ “ทำไมจึงสำคัญ” เพราะ
สิ่งนั้นจะมีคุณคาในการนำไปปฏิบัติตอ
- ถามีสิ่งที่ไมไดคาดหวังเกิดขึ้นดวยแสดงวาตองมีอะไรที่ทำใหเกิดความแตกตาง และอะไรที่ทำใหเกิดความแตกตางนั้นกอใหเกิด
พฤติกรรมอยางไร สิ่งนั้นก็จัดเปนบทเรียน
ตารางที่ 5.11 สรุปการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review) และหลังการดำเนินงาน (Retrospective)
ลักษณะ
1. ทำอะไร?

2. ใคร?

หลังปฏิบัติการในระหวางดำเนินโครงการ
(After Action Review)
- รวบรวมความรูสั้นๆ เพื่อการดำเนินงานของทีม
- สะทอนกลับในชวงเวลาตางๆ
- ทบทวนกิจกรรม เหตุการณเปนชวงๆ
- ทีมทำงาน
- ผูอำนวยความสะดวก

3. เมื่อไร?
4. ทำ ทำไม?

- ทันทีที่สิ้นสุดการปฏิบัติการ และความจำยัง “สด”
- สรางความไววางใจในกลุม
- สรางความตระหนักในการเรียนรู

5. ทำอยางไร?

ตั้งคำถามหลัก 4 ขอ
- คาดหมายวาอะไรจะเกิดขึ้น
- อะไรเกิดขึ้นจริง
- ทำไมจึงเกิดความแตกตางจากสิ่งคาดหมาย
- ไดเรียนรูอะไร จะทำอะไรตอไปในอนาคต
จะดำรงจุดแข็งและปรับจุดออนอยางไร
- บันทึกบทเรียนขอเสนอแนะ
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หลังการดำเนินงานโครงการสิ้นสุด
(Retrospective)
- รวบรวมความรูในระยะยาวสำหรับทีมหรือชุมชน
- ดำเนินในชวงเวลาที่จบโครงการ
- เปนการประชุมทีมเพื่อมองอนาคต
- ทีม
- ผูอำนวยความสะดวก
- ผูที่ใชความรูในอนาคต
- ทันทีที่เสร็จสิ้นโครงการ
- เพื่อใหทำไดดีขึ้นกวาครั้งที่แลวในเรื่องเดียวกัน
- ชวยผูอื่นใหทำงานของเขาไดดีขึ้น
- สรางความตระหนักในการเรียนรู
- คลายกับ AAR แตลงลึก (indepth) กวา
- เปนการทบทวนแผนและกระบวนการ
- ตั้งคำถามวา เราไดทำอะไร บรรลุผลที่เราตั้งใจไว
หรือไม คนหาวาอะไรทีเ่ ราทำไดดี และมีขอ เสนอแนะ
ในอนาคตอยางไร ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อ
หลีกเลีย่ งการทำผิดซ้ำ อะไรทีเ่ ราสามารถทำใหดขี น้ึ
และดวยวิธีใด ทำใหเปนที่พอใจไดอยางไร
- บันทึกขอเสนอที่เจาะจงนำไปปฏิบัติได
(Specific Actionable Recommendations-SARs)

แผนภาพที่ 5.4 การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการและสิ้นสุดโครงการ (AAR และ Retrospective)

AAR3 บทเรียนขอเสนอแนะ
AAR-บทเรียน

AAR2 บทเรียนขอเสนอแนะ

AAR-บทเรียน

AAR1 บทเรียนขอเสนอแนะ

ปฏิบัติ

กำหนด
ประเด็นในการ
ถอดบทเรียน

วางแผน
การปฏิบัติ
ครั้งตอไป

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

วางแผน
การปฏิบัติ
ครั้งตอไป

เริ่มตน

วางแผน
การปฏิบัติ
ครั้งตอไป

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ชุดความรู
ทีก่ ำหนด

วางแผน
การปฏิบัติ
ครั้งตอไป

Retrospective

สิ้นสุดโครงการ

ผลผลิตและผลลัพธจากการถอดบทเรียน
-

องคความรูใหมที่คนพบ (การวิเคราะห / สังเคราะห) ชุดความรู คูมือหรือสื่อรูปแบบตางๆ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น
กระบวนการทำงานที่พัฒนาขึ้น
กระบวนการแกไขปญหา
แผนที่ความรู (Knowledge Map)
การใชความรูเพื่อการผลักดันเชิงนโยบาย / การปฏิบัติ (ตลาดนัดความรู การชี้แนะสาธารณะ)

ประโยชนที่ไดรับจากการถอดบทเรียน
-

ชวยในการปรับปรุงเทคนิคการทำงานดวยกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม ทำใหขับเคลื่อนเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ชวยทำใหเกิดการปรับวิธีคิดของบุคคลที่เกี่ยวของในการทำงานใหม
แนวทางการทำงานปรับเปลี่ยนไดทันตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม
ผลการดำเนินงานโครงการดีขึ้น
เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานและการเผชิญปญหามากขึ้น
เกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดเห็นการพัฒนาการของโครงการที่ดีขึ้น หลังจากการนำบทเรียนไปใชปรับ
เกิดตนแบบการทำงานที่ดี (Best Practice)
เกิดความเขาใจปญหาการทำงานที่มีเปนระบบ
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สรุป
โครงการปองกันและควบคุมโรคไมตดิ ตอตองอาศัยการปฏิบตั กิ ารในหลายภาคสวน การนำโครงการ / ลงสูป ฏิบตั จิ ำเปนตองมีแผนติดตาม
ความกาวหนา ระบบการติดตามชวยใหทราบถึงตัวชี้วัด แหลงที่มา ระบบการรวบรวมวิเคราะหขอมูล ตลอดจนกระจายขอมูล ระบบการติดตาม
ควรมีโครงสรางทรัพยากรบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหการติดตามประเมินในแตละระดับสามารถดำเนินไปไดดวยดี
ในการประเมินโครงการนั้นนอกจากการประเมินโดยทั่วไปซึ่งเปนการประเมินผลลัพธเชิงปริมาณและคุณคาของโครงการแลว ควรมีการ
ประเมินผลเพือ่ การเรียนรูแ ละพัฒนาในขณะดำเนินโครงการและสิน้ สุดโครงการควบคูไ ปดวยเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนางานตอไป

สร สื่อการสอน เอกสารประกอบคำบรรยาย
ระยะเวลาที่ใชสอน การบรรยาย 2-3 ชั่วโมง
กิจกรรม
1. ศึกษาและทำความเขาใจโครงการถึงวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด
2. กำหนดแนวทางในการประเมิน

การประเมินผล การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามผลประเมินผลตามแผนงานโครงการการจัดการโรคไมติดตอ
เอกสารอางอิง
1. จำเนียร จวงตระกูล. การประเมินผลการปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2531.
2. ปุระชัย เปยมสมบูรณ. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, มปป. (อัดสำเนา).
3. ประดินนั ท อุปรมัย, การศึกษาเชิงประเมินระบบหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาในวิทยาลัยครู วิทยานิพนธ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาคจิตวิทยา บัณฑิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521.
4. ศุภวัลย พลายนอย. นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียน. พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2551.
5. สมคิด พรมจุย. เทคนิคการประเมินโครงการ พิมพครั้งที่ 6 จตุพรดีไซน นนทบุรี 2552.
6. สมหวัง พิธิยานุวัฒน. การประเมินโครงการประชุม หลักการและการประยุกตใช. กรุงเทพมหานคร : พีรพัธนา, 2525.
7. สุนทร เกิดแกว. การบริหารโครงการ: การควบคุม ติดตาม และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ เสมาธรรม, 2542.
8. สุพักตร พิบูลย. กลยุทธการวิจัยเพื่อพัฒนางาน: วิจัยเพื่อพัฒนาองคกร. พิมพครั้งที่ 3 จตุพรดีไซน นนทบุรี 2549.
9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. หลักเกณฑการวิเคราะหโครงการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสำนัก
นายกรัฐมนตรี, 2541.
10. Adam, John R., and Brandt, Stephen E., “Behavioral Implication of the project Life Cycle” in David Cleland and William R.
King ed. Project Management Handbook. New York: Van Nostrand Reinhold, 1988.
11. Popham, W. James, Educational Evaluation. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1975.
12. Tyler, R.W., Basic Principles of Curriculum and Instruction, Chicago: U. of Chicago Press, 1949, pp. 104-126.
13. Tyler, R.W., (ed.) Perspectives of Curriculum Evaluation, AERA Monograph Series on Curriculum Evaluation, No.1, Chicago:
Rand McNally, 1967.
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ภาคผนวก ก
ก. 1 ความรูเบื้องตนและระบาดวิทยา เกี่ยวกับโรคไมติดตอ (โรคและปจจัยเสี่ยง)
โรคไมติดตอ (Non - communicable Disease: NCD) หมายถึง กลุมของโรคที่มีปจจัยสาเหตุการนำสูการเกิดโรคจากปจจัยเสี่ยง
รวมหนึ่งปจจัยหรือมากกวา ไดแก การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่เกินไมถูกสัดสวนและไมเหมาะสมทางโภชนาการ การขาดการออกกำลังกาย
และความเครียด ฯลฯ โดยมีรากฐานมาจากวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ไมมีสุขภาพ (Unhealthful lifestyles and environment) สวนใหญของกลุม
โรคนี้เปนโรคเรื้อรัง ซึ่งมีความสำคัญหลักทางสาธารณสุขจากผลตอการปวยความพิการและการตายกอนวัยอันควร
โรคในกลุมนี้ ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง มะเร็ง ถุงลมโปงพอง เนื้อหาในบทนี้เนนกลุมโรค
เรื้อรังที่อยูในกลุมโรคหลอดเลือดเสื่อม ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ซึ่งเปนกลุมหลอดเลือดเสื่อม

ลักษณะเดนของโรคไมติดตอ
1.
2.
3.
4.
5.

การเกิดโรคมีสาเหตุมากมายหลายปจจัยและเปนสาเหตุที่ซับซอน
ปจจัยตางๆ ในสิง่ แวดลอมวิถกี ารดำเนินชีวติ และพฤติกรรมสุขภาพมีผลตอการเกิดโรค ไดแก การกิน การเคลือ่ นไหว การพักผอน
ปจจัยการดำเนินพฤติกรรมตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่กระทำจนเคยชินและกลายเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงชีวิตในปจจุบัน
การแฝงตัวการกอโรคและผลกระทบของโรคใชเวลานาน ขณะเดียวกันการแกไขก็ใชเวลานานกวาจะเห็นผล
พบกลุมโรคนี้ในกลุมวัยทำงานและวัยสูงอายุมากกวาวัยเด็ก
กลุมโรคดังกลาวถูกเรียกวาเปนกลุมโรควิถีชีวิตเนื่องจากมีสาเหตุมาจากปจจัยเสี่ยงหลายปจจัยที่เกิดจากพฤติกรรม วิถีชีวิต
สิ่งแวดลอม

ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ หมายถึง ปจจัยตางๆ ที่มีความเปนไปไดที่จะเกิดผลลัพธในการปวยเปนโรคไมติดตอ (เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง)
โดยปกติสุขภาพของบุคคลเชื่อมโยงกับปจจัยหลัก 2 ดาน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล (พฤติกรรมสวนบุคคล พันธุกรรม) และปจจัยนอก
ตัวบุคคลอันเปนปจจัยสิ่งแวดลอม (หมายรวมถึง เศรษฐกิจ สังคม) นอกจากนี้ยังแยกระบบบริการทางการแพทยซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอ
สุขภาพของประชาชนออกมาจากปจจัยสิ่งแวดลอม ดังนั้น จึงพูดถึงปจจัยที่มีผลตอสุขภาพของบุคคลออกเปน 3 มิติ โดยเรียกวา ปจจัยกำหนด
ดานสุขภาพ (Health determination) การกลาวถึงปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรไมติดตอจึงตองพิจารณาอยางรอบดานถึงความเชื่อมโยงที่จะนำไปสู
การเกิดโรคไมติดตอ
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ปจจัยกำหนดดานสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

ปจจัยเสี่ยงใกลชิด
พฤติกรรม

ปจจัยสาเหตุ
พยาธิสรีระ

ผลลัพธ

ผลตอเนื่อง
ที่ตามมา

* ระบบดูแลสุขภาพ
ไมเหมาะสม (ทั้งดาน
ความรู/การบริหาร
จัดการ/คุณภาพบริการ)
* สิ่งแวดลอมทาง
กายภาพที่ไมเอื้อตอ
การดูแลสุขภาพ
* สังคมเศรษฐกิจที่เอื้อ
ตอการระบาดและ
การเพิ่มภาระการดูแล
(ขาวสารผิดๆ วิถีชีวิต
แบบคนเมือง/
กลุมดอยโอกาส

- การบริโภคยาสูบ
- กิจกรรมทาง
กายภาพที่
ไมเพียงพอ
- อาหารและ
โภชนาการที่
ไมเหมาะสม
- การบริโภค
แอลกอฮอล
มากเกินไป

- ภาวะความดัน
โลหิตสูง
- ภาวะเบาหวาน
- ภาวะอวน
- ความผิดปกติ
ของไขมัน
- พันธุกรรม

- อัมพาต
- โรคหลอดเลือด
หัวใจโคโรนารี
- โรคหลอดเลือด
อุดกั้นเรื้อรัง

- เจ็บปวยซ้ำซอน
- คุณภาพชีวิต
ลดลง
- พิการ
- ตาย

กรอบความเชื่อมโยง

หากพิจารณาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอปจจัยเสี่ยง แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ปจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไมได
เพศชาย จัดเปนปจจัยเสี่ยงขอหนึ่ง ผูหญิงจะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดชากวาผูชายประมาณ 10 ป ทั้งนี้เนื่องจากฮอรโมนเพศหญิง
(เอสโตรเจน) ชวยชะลอการเกิดโรค แตเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนแลว ความเสี่ยงจะสูงขึ้นเทียบเทาผูชาย อยางไรก็ตาม การใหฮอรโมนเสริม
ในสตรีวัยทองกลับไมไดชวยปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือลดความรุนแรงของโรคในผูที่เปนโรคหัวใจแตอยางใด โรคหลอดเลือดหัวใจยัง
เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดเองดวย อายุ เปนปจจัยเสี่ยงอีกขอหนึ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดอายุที่เพิ่มมากขึ้น มีผลใหเสนเลือดเสื่อมไป
ตามวัยเชนเดียวกับ พันธุกรรม การที่มีพอหรือแมเปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดตั้งแตอายุไมมาก ลูกๆ ก็มีความเสี่ยงตอโรคนี้สูง
ดวยเชนกัน ความจริงแลว “ยีน” มีบทบาทมากในการเกิดโรคหลอดเลือดแดง เพราะจะควบคุมหลายๆ ระบบทีส่ ง ผลเรงการสะสมของไขมัน เชน
ยีนที่เกี่ยวกับไขมันในเลือด ความดันโลหิต เบาหวาน หรือน้ำหนักตัว ลวนแตสงผลตอหลอดเลือดหัวใจไดทั้งสิ้น

2. ปจจัยที่เปลี่ยนแปลงได
การสูบบุหรี่
บุหรี่เปนปจจัยสำคัญในการทำใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เนื่องจากในควันบุหรี่มีสารพิษหลายอยางที่เปนอันตรายตอ
หลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะนิโคตินและคารบอนมอนนอกไซด นิโคติน ตัวการทีท่ ำใหเกิดการเสพติด เปนสารทีท่ ำใหความดันโลหิตสูงขึน้ อัตราเตน
ของหัวใจเพิม่ ขึน้ หลอดเลือดทีม่ าเลีย้ งหัวใจหดเกร็งตัว กลามเนือ้ หัวใจขาดเลือดไปเลีย้ ง ทำใหหวั ใจตองการออกซิเจนเพิม่ ขึน้ คารบอนมอนนอกไซด
สามารถจับกับเม็ดเลือดแดงไดอยางถาวร จึงเหลือเม็ดเลือดแดงที่จะทำหนาที่นำพาออกซิเจน และคารบอนมอนนอกไซดไดนอยลง กลามเนื้อ
หัวใจก็จะไดออกซิเจนนอย และไมเพียงพอตามปกติ เม็ดเลือดแดงจะเคลื่อนผานตามหลอดเลือดเล็กๆ ไดโดยการที่ผนังของเม็ดเลือดยืดหยุนตัว
แตพอไดรับคารบอนมอนนอกไซด เม็ดเลือดแดงจะกระดาง ไมสามารถหยุนตัว จึงซอกแซกไปตามหลอดเลือดเล็กๆ ไมไดเกิดการครูดกับผนัง
หลอดเลือดเปนแผล รางกายก็จะมีขบวนการซอมแซมทำใหผนังหลอดเลือดนั้นๆ ตีบลง ถาเปนกลับหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ก็จะทำใหหัวใจ
ขาดเลือด ปริมาณและระยะเวลาของการสูบบุหรี่ จึงมีผลกับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เปนปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมาก
กับการเกิดโรคหัวใจ ความเสีย่ งตอโรคหัวใจจะแปรผันตามจำนวนมวนทีส่ บู ยิง่ สูบมาก ยิง่ มีความเสีย่ งมาก การสูบบุหรีแ่ มแตเพียง 1-5 มวนตอวัน
ก็เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคขึ้นอยางนอย 1.5 เทา
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ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง เปนสาเหตุที่ทำใหหลอดเลือดเสื่อม เนื่องจากแรงดันเลือดที่ออกมาจากหัวใจ มีแรงดันสูงขึ้น ทำใหผนังหลอดเลือด
เสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุน และแตกเปราะงาย ความดันโลหิตสูงมี สมญานามวา “ฆาตกรเงียบ” เนื่องจากระยะแรกจะไมมีอาการใดๆ จะทราบ
ไดจากการไปตรวจวัดความดันโลหิตเทานั้น คนทั่วไปจึงไมใหความสำคัญ ไมสนใจไปตรวจวัดความดัน เนื่องจากรูสึกสบายดี ผลแทรกซอน
รายแรงจากความดันโลหิตสูง ไดแก หลอดเลือดในสมองแตก ภาวะหัวใจลมเหลว หลอดเลือดหัวใจตีบ ไตวาย หรือหลอดเลือดแดงใหญแตกปริ
ผลแทรกซอนเหลานี้ลดลงไดหากควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติ ความดันโลหิตที่ปกติในผูใหญ คือ ต่ำกวา 120/80 มิลลิเมตรปรอท
ในผูที่มีความดันโลหิตขณะพักอยูในชวง 120-139/80-89 มิลลิเมตรปรอท ถือวามีความเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงในอนาคต และมีความเสี่ยง
มากกวาคนที่มีความดันโลหิต 120/80 มิลลิเมตรปรอท เรียกวา มีความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตมากกวาหรือเทากับ 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท

เบาหวาน
เบาหวานไมใชแคโรคทีท่ ำใหนำ้ ตาลในเลือดสูงเทานัน้ แตระดับน้ำตาลในเลือดสูงจะทำใหเกิดการอักเสบของหลอดเลือดแดง ทัง้ ขนาดใหญ
และขนาดเล็ก ทำใหหลอดเลือดแดงแข็ง เสียความยืดหยุน เกิดการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดแดง นำไปสูหลอดเลือดตีบตามมา
จึงไมแปลกใจที่ผูปวยเบาหวาน มักจะมีปญหาทางหลอดเลือดแดงรวมดวย เชน อัมพฤกษ อัมพาต ไตวาย โรคหัวใจขาดเลือด กลามเนื้อ
หัวใจตาย ตาบอด เปนตน ดังนั้น ภาวะเบาหวานจึงเปนปจจัยเสี่ยงที่สำคัญประการหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจ เราสามารถปองกันเบาหวาน
ไดระดับหนึ่ง นั่นคือ ควบคุมน้ำหนักไมใหอวน เพราะน้ำหนักเกินจะทำใหเกิดภาวะที่รา งกายดื้อตอฮอรโมนอินสุลิน มีผลใหน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
หากเปนเบาหวานอยูแลว สิ่งที่สำคัญมากๆ คือ จะตองควบคุม 3 สิ่งใหปกติที่สุด นั่นคือ น้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตควรต่ำกวา 130/80
มิลลิเมตรปรอท และไขมันแอล-ดี-แอล โคเลสเตอรอล อยางนอยควรต่ำกวา 100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร

ไขมันในเลือดสูง
กอนอื่นเรามารูจักกันกอนวาไขมันในรางกายคนเรามี 4 กลุมใหญ คือ 1) ไตรกลีเซอไรด (Triglycerides) 2) ฟอสฟอลิปด (Phospholipids)
สวนใหญฟอสฟอลิปดจะเปนองคประกอบหลักของเยื่อหุมเซลลตางๆ 3) โคเลสเตอรอล (Cholesterol) 4) กรดไขมันอิสระ Free Fatty Acid
* ไขมัน 3 ชนิดแรก จะเกาะกับโปรตีนเพือ่ ใหละลายตัวอยูใ นเลือดได เรียกวา “ไลโปโปรตีน” สวนกรดไขมันอิสระจะรวมกับอัลบูมนิ
ทั้งนี้ ไขมันที่เปนตัวการสำคัญที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด
ไขมันโคเลสเตอรอล ยังแบงออกเปน 2 ชนิด คือ แอล-ดี-แอล โคเลสเตอรอล กับ เอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอล
แอล-ดี-แอล โคเลสเตอรอล (หรือที่เรามักเรียกวา ไขมันไมดี) มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือด
แดงทั่วรางกาย การศึกษาทางระบาดวิทยา พบวา ความเสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นมาก เมื่อไขมันโคเลสเตอรอลรวม สูงมากกวา
200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร แตไมไดหมายความวาระดับที่ต่ำกวานั้นจะไมเกิดโรค ผูปวยโรคหัวใจอาจจะมีระดับไขมันที่ไมสูงหรือสูงเพียง
เล็กนอยก็ได จากการศึกษาใหมๆ พบวา การลดระดับไขมันแอล-ดี-แอล โคเลสเตอรอล ลงมาใหต่ำ ไมวาจะดวยยาหรือไมใชยาก็ตาม จะได
ประโยชนในแงชะลอการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดแดง หรือแมกระทั่งลดการสะสมดังกลาว และยังลดปญหาแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น
กับหลอดเลือดแดงอีกดวย เชน การเกิดกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือ อัมพฤกษ อัมพาต แพทยโรคหัวใจยุคใหมจึงใหความสำคัญของ
ระดับไขมันโคเลสเตอรอลเปนอยางมาก ระดับ แอล-ดี-แอล โคเลสเตอรอลที่เหมาะสมในปจจุบันขึ้นกับปจจัยเสี่ยงของผูนั้นดวยหากมีปจจัย
เสี่ยงบางหรือไมมีเลย ระดับ แอล-ดี-แอล โคเลสเตอรอลที่ยอมรับไดคือ 130-160 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ในทางตรงกันขาม ผูที่เกิดโรคหัวใจ
ขึ้นแลว หรือมีความเสี่ยงสูงมาก เชน เปนเบาหวาน หรือมีโรคหลอดเลือดแดงบริเวณอื่นๆ ในกรณีเชนนี้ การศึกษาตางๆ ลวนยืนยันวา
การลดระดับแอล-ดี-แอล โคเลสเตอรอลลงมาต่ำมากๆ เชน 70-100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร จะไดประโยชนมากในการปองกันผลแทรกซอน
ทางหลอดเลือด
สำหรับไขมันชนิดดี คือ เอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอล จะทำหนาที่ตรงขามกับ แอล-ดี-แอล โคเลสเตอรอล นั่นคือ ชวยลดการสะสม
ของไขมันในผนังหลอดเลือดแดง ทำใหหลอดเลือดสะอาดขึ้น การศึกษาทางระบาดวิทยา พบวา ผูที่มีระดับ เอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอล สูง
มากกวา 60 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรจะมีความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง ในทางตรงกันขาม เอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอลที่ต่ำกวา 40
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร จะเพิ่มความเสี่ยงตอโรค พบวาผูชายไทยจำนวนมากที่มีระดับไขมันชนิดดีนี้ต่ำ นอกจากนั้นในผูปว ยเบาหวาน หรืออวน
มักจะมีระดับไขมัน เอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอลต่ำรวมดวย การเพิ่มระดับ เอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอล อาจทำไดโดยการออกกำลังกายแ
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บบแอโรบิคอยางสม่ำเสมอ เลิกบุหรี่ ลดน้ำหนักไมใหอวน มีหลักฐานการวิจัยวา การทำใหระดับเอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอล สูงมากๆ
จะชวยใหหลอดเลือดแดงมีการสะสมของไขมันนอยลง
ไขมันไตรกลีเซอไรด เสมือนผูชวยผูราย หมายความวา ตัวมันเองจัดเปนปจจัยเสี่ยงดวย เพียงแตไมแรงเทากับไขมัน แอล-ดี-แอล
โคเรสเตอรอล ระดับที่เหมาะสมในปจจุบันคือนอยกวา 150 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ไขมันนี้มักจะสูงในคนอวน โดยเฉพาะอยางยิ่งอวนลงพุง
เปนเบาหวาน ดื่มแอลกอฮอลจัด หรือเปนโรคตับ โรคไต แมวาจะจัดเปนปจจัยเสี่ยงแตการลดระดับไขมันชนิดนี้ดวยยา อาจไมไดประโยชนทาง
หลอดเลือดมากนัก ยกเวนในกลุมที่เปนเบาหวาน หรือมีระดับเอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอลต่ำรวมดวย อยางไรก็ตามหากระดับไขมันไตรกลีเซอไรด
สูงมากๆ จะทำใหเกิดตับออนอักเสบได

ภาวะอวน
ในคนที่อายุ 15 ปขึ้นไปในเพศหญิงรอบเอวเกิน 32 นิ้ว ผูชายรอบเอวเกิน 36 นิ้ว ถือวามีความเสี่ยงแลว ความอวนจัดเปนความ
เสี่ยงประการหนึ่งของหลายๆ โรค เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจลมเหลว นิ่วในถุงน้ำดี
มะเร็งบางชนิด ดังนั้น การปองกันไมใหอวนจึงเปนเรื่องสำคัญมาก สามารถทำไดโดยการรูจักเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ใหพลังงานมาก
เชน อาหารไขมันสูง หรือของหวาน รวมทั้ง ผลไมหวานจัด น้ำอัดลม น้ำผลไม แอลกอฮอล ฯลฯ รวมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิคอยาง
สม่ำเสมอ หากทานมีน้ำหนักเกิน ควรตั้งใจลดน้ำหนัก เพราะจะชวยทานอยางมากในหลายๆ เรื่องเปนที่นาเสียดายที่ปจจุบันมีเด็กไทยที่เปน
โรคอวนมากขึ้นทุกป

ขาดการออกกำลังกาย
การที่เปนคนทำอะไรกระฉับกระเฉง มีการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ เปนปจจัยขอหนึ่งที่ลดความเสี่ยงตอโรคหัวใจ ทานสามารถ
ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันใหเปนการออกกำลังกายได เชน การเดินแทนการใชรถ หรือเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟต เปนตน นอกจากนั้น
ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิค เชน เดินเร็ว วิ่ง วายน้ำ ขี่จักรยาน ประมาณ 3-4 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ 30-40 นาที นอกจากชวยใหทานไมอวน
แลว ยังชวยลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ทำใหรางกายแข็งแรง จิตใจแจมใสขึ้นอีกดวย

อาหารและโภชนาการที่ไมเหมาะสม
การรับประทานผัก ผลไม อาหารที่มีกาก เสนใยนอยๆ เปนประจำ เพิ่มความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจดวย นอกจากนั้นยังเพิ่ม
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งลำไสดวย (ในทางตรงกันขามการบริโภคผักผลไมในปริมาณที่เหมาะสม คือ 5 สวนมาตรฐาน หรือประมาณ
5 อุงมือใน 1 วัน) การรับประทานอาหารที่หวาน มัน เค็ม ลวนเปนการบริโภคที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการรับประทานในปริมาณมากเกินไป
รางกายจะเปลี่ยนเปนไขมันสะสมตามสวนตางๆ ของรางกายรวมทั้งในหลอดเลือดดวย

การดื่มแอลกอฮอล
แอลกอฮอลมีผลตอการทำลายตับ แอลกอฮอลทำใหเซลลของเลือดเกาะเปนกอนเหนียว ทำใหการไหลเวียนชาลง ออกซิเจนนอยลง
และยังมีผลตอหัวใจคือ ทำใหกลามเนื้อหัวใจบวมขึ้น และยังเปนเหตุใหการสะสมของไขมันมากขึ้น
แมวาในการศึกษาวิจัยพบวาแอลกอฮอลในปริมาณนอยๆ เชน วิสกี้ไมเกิน 1 - 2 เปก ไวนไมเกิน 2 แกว หรือเบียรไมเกิน 1 กระปอง
มีสวนชวยใหไขมันชนิดดี คือ เอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอลสูงขึ้น จึงเปนผลดีตอหัวใจ แตอยางไรก็ตามทางการแพทยไมไดแนะนำใหดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลดวยเหตุผลนี้ ทั้งนี้เนื่องจากผลเสียของแอลกอฮอลมีมากกวาผลดีมาก ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ ความยับยั้งชั่งใจลดลง ตับอักเสบ ฯลฯ
ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการดื่ม แตหากจะดื่มก็ควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเทานั้น

ความเครียด
ความเครียดมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ รางกาย จิตใจ สิ่งแวดลอม ความเครียดเปนระบบเตือนภัยของรางกายใหเตรียมพรอมที่
จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การมีความเครียดนอยเกินไปและมากเกินไปไมเปนผลดีตอสุขภาพ อาการปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ หัวใจเตนเร็ว
แนนทอง มือเทาเย็น ความเครียดสามารถทำใหภูมิคุมกันคนมีความบกพรอง อยางไรก็ตาม ความเครียดในระดับที่เหมาะสมมีสวนดี เชน
ความตื่นเตน ความทาทายและความสนุก
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ระบาดวิทยาโรคไมติดตอ
ระบาดวิทยา คือ การศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของโรคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระจายของโรคในมนุษย ระบาดวิทยาครอบคลุม
ประเด็นที่สำคัญตางๆ ไดแก
1. การกระจายของโรค (Distribution)
2. ปจจัยหรือองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการกระจายของโรคหรือการเกิดโรค (Determinant)
3. ประชากรมนุษย (Human population)
4. การเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของโรค (Dynamic of Disease)
5. ภาวะที่เปนโรคและไมใชโรค (Disease and non - disease conditions)
6. โรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อ (Infections and non - infections diseases)
7. การปองกันและควบคุม (Prevention and Control) ในปจจุบันโรคเรื้อรังเปนปญหามากขึ้น โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคมะเร็ง
และโรคเสนเลือดในสมองตีบตัน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน
ระบาดวิทยาเปนศึกษาการเกิดโรคในระดับประชากรโดยบอกถึงสาเหตุการเกิดโรคหรือปจจัยเสี่ยงที่นำไปสูการเกิดโรค การกระจาย
ของโรค (บุคคล เวลา สถานที่) และการใหบริการสาธารณสุขตางๆ เปนประโยชนในการคนหาสาเหตุของโรค เปนแนวทางในการปองกัน
ควบคุมโรค สามารถนำไปประยุกตใชในโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอัมพฤกษ อัมพาต ฯลฯ) ทำใหเขาใจถึงธรรมชาติของโรค
สาเหตุและการดำเนินของโรคชวยในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปองกันโรคตางๆ
การที่จะหาทางปองกันควบคุมโรคนั้นตองทราบกอนวาโรคนั้นๆ มีลักษณะอยางไร คำถามที่ตองมีมาเสมอ คือ เกิดกับใคร เกิดที่ไหน
เกิดเมื่อไหร และอยางไรเปนตน จากนั้นคอยหาวิธีการจัดการกับโรค การศึกษาทางระบาดวิทยาแบงออกเปนสองประเด็นใหญๆ คือ ระบาดวิทยา
เชิงพรรณนา และระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห
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ก. 2 สถิติกับระบาดวิทยา
ความหมายของสถิติ มีความหมายเปน 2 ประเภทคือ
1. สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ
2. สถิติ หมายถึง ศาสตรแขนงหนึ่ง ซึ่งเปนไดทั้งวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล
การนำเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการตีความหมายขอมูล
สถิติเปนเครื่องมือแสวงหาความรูซึ่งมุงอธิบายลักษณะปรากฏการณ หรือเรื่องที่ศึกษาในประชากร ประเภทของสถิติศาสตร แบงไดเปน
2 ประเภทใหญๆ ไดแก
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่บรรยายถึงคุณลักษณะของสิ่งที่กำลังตองการศึกษา
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติที่ศึกษาขอมูลที่เปนกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียวแลวนำไปอธิบายกับประชากร
(จึงจำเปนตองมีการประมาณคาในประชากร สถิติบางตัวมีการทดสอบสมมติฐาน)
ความรูพื้นฐานทางสถิติมีสวนชวยในการศึกษาทางระบาดวิทยามาก ระบาดวิทยาเปนการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของโรคในชุมชน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระจายของโรค หรือการเกิดโรคในประชาชน มนุษย และการเปลี่ยนแปลงของโรค ระบาดวิทยาศึกษาทั้งภาวะที่เปน
โรค และไมใชโรคและศึกษาทั้ง โรคติดเชื้อ และโรคไรเชื้อ ชวยคนหาสาเหตุของโรคและปจจัยเสี่ยงของโรคชวยสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการ
ระบาดของโรค ชวยวางแนวทางในการปองกันและควบคุมโรค ทำใหสุขภาพและอนามัยของชุมชนดีขึ้น การศึกษาระบาดวิทยาจำเปนตองอาศัย
หลักวิชาการทางสถิติมาใชเพื่อใหการศึกษานั้นมีความสมบูรณ ถูกตอง ประหยัด และมีคุณภาพดีมากขึ้น
วิธีการทางสถิตินับเปนสวนสำคัญของการศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติในทางระบาดวิทยาเปนศาสตรหนึ่งที่นำมาใชในการรวบรวม
เก็บขอมูล การนำเสนอ การวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลนั้น สามารถจะใหขอสรุป และเปนเครื่องมือตัดสินได ซึ่งสถิติจริงๆ
แลวก็คือ หลักการและวิธีการรวมทั้งกลวิธีทางคณิตศาสตรที่นำมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห นำเสนอและแปลสรุปผลของขอมูล
และอีกนัยหนึ่ง สถิติก็คือคาตัวเลขที่แสดงลักษณะตางๆ ของกลุมที่ไดมาจากจำนวนหลายๆ ราย เชน สถิติของผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวย
โรคความดันโลหิตสูง
สวนบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคก็จำเปนตองมีความรูพื้นฐานดานสถิติและระบาดวิทยาดวย สามารถนำไปใช
ประโยชนในการหาปญหาดานสุขภาพอนามัยของชุมชนตลอดจนรูถ งึ วิธกี ารประเมินผลการแกไขปญหานัน้ ๆ แกชมุ ชนดวย และสถิตยิ งั ชวยในการ
วางแผนการจัดหลักสูตร แนวการสอนและประเมินผลการสอนไดเปนอยางมาก ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับการรวบรวมเก็บขอมูลตางๆ เปนสำคัญ
ประโยชนของสถิติ
1. เปนเครื่องมือชี้ใหเห็นเหตุการณที่แทจริง (Facts) และทำใหเปนคนมีเหตุผล (Reasoning Power)
2. เปนเครื่องมือในการวางแผนงาน หรือโครงการตางๆ (Planning)
3. เปนเครื่องมือในงานวิจัยตางๆ (Research)
4. เปนเครื่องมือในการประเมินผลงาน (Evaluation)

สถิติทางระบาดวิทยา

ในบทนี้นำเสนอเฉพาะนำสถิติที่ใชบอยและที่จำเปน ดังนี้

1. การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution)
เปนขอมูลดิบที่แสดงจำนวนที่มีตัวเลขซ้ำกันและใกลเคียงกันมาก อาจนำมารวบรวมใหม โดยเรียงความถี่จากนอยไปหามาก
หรือจากมากไปหานอย และหาจำนวนของคะแนนแตละคะแนนจำนวนของคะแนนแตละคะแนนนี้เรียกวา ความถี่ (Frequency) ของคะแนน วิธีจัด
นับคะแนนเพื่อดูการกระจายของคะแนนนี้ เรียกวา การแจกแจงความถี่ (frequency distribution) เชน
ชุมชนสุขาวดี มีผูปว ยเบาหวาน 70 คน เปนผูปวยอายุต่ำกวา 20 ป จำนวน 5 คน อายุระหวาง 20 - 39 ป จำนวน 8 คน อายุระหวาง
40 - 49 ป จำนวน 12 คน อายุระหวาง 50 - 59 ป จำนวน 15 คน อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จำนวน 30 คน เปนตน
การแจกแจงจำนวนนับเปนพื้นฐานที่นำไปสูการบอกขนาดของโรคหรือปญหาของสุขภาพไดแตนำไปใชในการเปรียบเทียบไดไมดี
เทาอัตรา อัตราสวน หรือสัดสวน
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2. คาเฉลี่ย (mean)
เปนคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดไดจากผลบวกของคะแนนทั้งหมดของขอมูล หารดวยจำนวนคะแนนของขอมูลนั้น หรือ
เรียกสั้นๆ วา ตัวกลาง (Mean) มักใชเปนสถิติสรุปขอมูลตางๆ
สูตรคำนวณ
ตัวกลาง X = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จำนวนคะแนนทั้งหมด
ตัวอยาง การวัดรอบเอวของผูมารับบริการ 5 คน 40, 36, 32, 28 และ 38 นิ้ว คาเฉลี่ย เทากับ
(40 + 36 + 32 + 28 + 38) = 34.8
5
3. อัตราสวน (Ratio) คือ ผลหารของตัวเลขใดๆ สองคา ซึ่งเศษและสวนอาจเกี่ยวของกันหรือไมเกี่ยวของกันก็ได เชน
ชุมชนสุขาวดีมีผูปวยเบาหวานทั้งหมด 100 คน เปนเพศชาย 40 คน เพศหญิง 60 คน ดังนั้นอัตราสวนการดวยโรคเบาหวาน
ระหวางเพศชาย เทากับ 40/60 หรือเทากับ 2 : 3
4. สัดสวน (Proportion) คือ ผลหารที่เศษทั้งหมดตองอยูในสวน สัดสวนที่เรารูจักคือ รอยละ เชน ชุมชนสุขาวดีมีผูสูบบุหรี่
รอยละ 30
5. อัตรา (rate) คือ สัดสวนชนิดหนึ่งซึ่งมีสถิติของเวลาเขามาเกี่ยวของดวย การนำสถิติในเรื่องอัตรามาใช เชน
การปวย การเกิดโรคเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ จึงเปนเครื่องชี้วัดที่สำคัญของสถานะสุขภาพ ตลอดจนปญหาสาธารณสุข
ของประชาชน และที่สำคัญที่สุดคือในกลุมโรคไมติดตอ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต หัวใจขาดเลือด) เปนโรคที่รักษา
ไมหาย สถิติการปวยจึงมีความสำคัญ
สูตรคำนวณ
อัตราปวย = จำนวนผูปวยในชวงเวลาหนึ่ง X คาคงที่
จำนวนประชากรกลุมเสี่ยงในชวงเวลาเดียวกัน
ลักษณะสำคัญสามประการของสูตรนี้ คือ
1) ประชากรที่เปนตัวหารตองเปนที่มาของตัวเศษ
2) การนับตัวเศษและตัวหารตองอยูในชวงเวลาเดียวกัน
3) ในทางทฤษฎี ตัวหารตองเปนประชากรทีม่ คี วามไวรับตอโรคนัน้ เชน ประชากรตัวหารของมะเร็งปากมดลูกควรเปนเพศหญิง เปนตน
การปวย การเกิดโรคเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ จึงเปนเครื่องชี้วัดที่สำคัญของสถานสุขภาพตลอดจนปญหาสาธารณสุขของ
ประชาชน และที่สำคัญที่สุดคือในกลุมโรคไมติดตอ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต หัวใจขาดเลือด) เปนโรคที่รักษาไมหาย
สถิติการปวยจึงมีความสำคัญ เชน 1. อัตราปวย (Morbidity Rates) 2. อัตราตาย (Mortality Rates)
การปวย มีสถิตทิ น่ี ยิ มนำมาพิจารณาสถานทางสุขภาพ 2 ตัว ไดแก อุบตั กิ ารณ คือ ผูป ว ยรายใหม (Incidence) และความชุก (Prevalence)
คือ ผูปวยที่ยังคงอยู (Existing case)
***Prevalence case = New case + Existing case

การวัดการปวย
1. อุบัติการณ (Incidence rate)
ความหมาย เปนการวัดจำนวนผูปวยใหม (New case) ของความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในชุมชน ในชวงเวลาหนึ่ง (a period of time)
ตอจำนวนประชากรทั้งหมดของชุมชนที่เสี่ยงตอโรคในชวงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณ
Incidence Rate = X x K
Y
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X = จำนวนผูปวยใหมของความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในชุมชน (ตามเวลา สถานที่ และบุคคล) ในชวงเวลาหนึ่ง
Y = จำนวนประชากรทั้งหมดของชุมชนนั้น ที่เสี่ยงตอโรคในชวงเวลาเดียวกัน
K = คาคงที่ กำหนดใหมีคาเทากับ 100 หรือ 1,000 หรือ 10,000 หรือ 100,000 ซึ่งเลือกใชตามความเหมาะสม
ชวงเวลา = ชวงเวลาใดก็ได โดยปกติใช 1 ป (ปฏิทิน)
ความสำคัญ
1) ทำใหทราบถึงโอกาสหรือเสี่ยงของคนในชุมชนที่จะเกิดโรคในชวงเวลาหนึ่ง
2) ใชศึกษาสาเหตุหาสาเหตุของโรค
3) ใชเปนเครื่องมือบงชี้ถึงมาตรฐานที่ใชปองกันควบคุมโรค
4) ใชประเมินผลการดำเนินงานปองกันและควบคุม
แตในทางปฏิบตั อิ าจเปนการยากทีจ่ ะบอกไดวา ผูป ว ยในกลุม โรคเรือ้ รังเปนผูป ว ยรายใหม (อาจปวยนานแลวแตบคุ ลากรเพิง่ จะวินจิ ฉัย)
2. อัตราความชุกของโรค (Prevalence rate)
อัตราความชุกของโรค เปนการวัดจำนวนผูปวยทุกราย (ทั้งเกาใหม) ของความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในชุมชนใน “ขณะเวลาหนึ่ง”
(a point of time) หรือในชวงเวลาหนึ่ง (a period of time) ตอจำนวนประชากรทั้งหมด หรือประชากรเฉลี่ยในกำหนดเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณ
Prevalence Rate = X x K
Y
ความชุกอาจพิจารณาในขณะเวลาหนึ่ง (Point prevalence) หรือ ชวงเวลา (period prevalence)
ความสำคัญ
1) ใชบอกขนาดของปญหา
2) เปนแนวทางจัดบริการสาธารณสุข
3) เปนตัววัดที่สำคัญของกลุมโรคเรื้อรัง

การวัดการตาย
เปนการบอกความรุนแรงของปญหาในกลุมโรคเรื้อรัง มีการวัดการตาย ดังนี้
1. อัตราการตาย (Mortality rates)
1.1 อัตราการตายอยางหยาบ (Crude Death rate)
อัตราตายอยางหยาบ เปนการวัดจำนวนคนตายทั้งหมดดวยทุกสาเหตุในชุมชนในชวงเวลาหนึ่งตอจำนวนประชากรทั้งหมด/
กลางป ในชวงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณ
X x K
CDR =
Y
เมื่อ X = จำนวนคนตายทั้งหมดในปที่กำหนด
Y = จำนวนประชากรกลางปนั้น
K = คาคงที่ กำหนดใหมีคาเทากับ 100 หรือ 1,000 หรือ 10,000 หรือ 100,000 ซึ่งเลือกใชตามความเหมาะสม
ความสำคัญ
1) บงบอกถึงสภาวะอนามัยของชุมชน
2) เปนอัตราที่แทจริงของการตายที่เกิดขึ้นในชุมชน
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1.2 อัตราปวยตาย (Case Fatality Rates)
อัตราผูปวยตาย เปนการวัดจำนวนผูปวยที่ตายดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งตอจำนวนผูปวยดวยสาเหตุนั้น
สูตรคำนวณ
CFR = X x K
Y
เมื่อ X = จำนวนผูปวยที่ตายดวยโรคเฉพาะ
Y = จำนวนผูปวยดวยโรคเดียวกันนั้น
K = คาคงที่
ความสำคัญ
1) ใชบงชี้ถึงความรุนแรงของโรคนั้น
2) ใชบงชี้ถึงคุณภาพของบริการทางการแพทย
2. อัตราตายปรับฐาน (Adjusted Death Rate or Standardized Death Rate)
ในทางระบาดวิทยาและทางประชากรศาสตร เมื่อตองการเปรียบเทียบอัตราปวยและอัตราตายเฉพาะพื้นที่ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือ เปรียบเทียบในพื้นที่เดียวกันเมื่อเวลาตางกัน จำเปนตองนึกถึงการเปรียบเทียบที่เปนธรรม โดยขจัดสิ่งที่จะมีอิทธิพลตอการคำนวณ
อัตราการปวยและอัตราตาย เพราะในทางธรรมชาติแลว พื้นที่ที่มีโครงสรางอายุของประชากรที่แตกตางกัน ยอมจะมีการปวยและตายแตกตางกัน
ไปดวย เมื่อจำเปนตองเปรียบเทียบอัตราดังกลาว จึงจำเปนตองมีตัวดัชนีที่เปนธรรม โดยไมขึ้นกับอายุ และ เปนตัวแทนอัตราจำเพาะอายุ
2.1 การปรับฐานอัตราโดยวิธีตรง (Direct standardization)
เมื่อรูจำนวนประชากร และการตายรายอายุของประชากรที่ตองการเปรียบเทียบ ควรใชอัตราปรับฐาน โดยวิธีตรง เนื่องจาก
การทีป่ ระชากร 2 กลุม มีโครงสรางอายุทต่ี า งกัน เราจึงแกไขโดยสมมุตใิ หประชากร 2 กลุม มีโครงสรางอายุเหมือนกัน โดยใชประชากรกลุม หนึง่ เปน
ประชากรมาตรฐาน (หรือประชากรสมมติ) และนำอัตราตายจริงที่พบในประชากรทั้ง 2 กลุม มาคำนวณเพื่อหาจำนวนตายที่คาดหวัง (Expected
deaths) และคำนวณหาอัตราปรับฐาน (Adjusted deaths rates) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. นำอัตราตายรายอายุของประชากรหนึ่ง คูณ กับ ประชากรมาตรฐานรายอายุ จะไดจำนวนตายรายอายุที่คาดวาจะเกิด
(Expected deaths)
2. รวมจำนวนตายรายอายุที่คาดวาจะเกิด จะไดจำนวนตายรวมที่คาดวาจะเกิด
3. หารจำนวนตายรวมที่คาดวาจะเกิด ดวย จำนวนรวมของประชากรมาตรฐาน จะได
4. อัตราตายปรับฐานอายุ
ตารางภาคผนวก ก. 1 สูตรการคำนวณอัตราตายอยางหยาบและอัตราตายปรับฐาน

P1
P2
P3
Pi

ประชากรที่เปรียบเทียบ
ตาย
อัตราตาย
D1
D1/P1
D2
D2/P2
D3
D3/P3
Di
Di/Pi

3 Pi

3 Di

ประชากร

อัตราตายอยางหยาบ (CDR) = 3 Di
3 Pi

ประชากรมาตรฐาน

จำนวนตายที่คาด

P1
P2
P3
Pi

De1 = D1/P1 X Ps1
De2 = D2/P2 X Ps2
De3 = D3/P3 X Ps3
Dei = Di/Pi X Psi

X
X
X
X

3 Psi

3 Dei

อัตราตายปรับฐานประชากร (standardized CDR) = 3 Di
3 Psi
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2.2 การปรับฐานอัตราโดยวิธีออม (Indirect Standardization)
มักใชในกรณีที่ไมทราบอัตราตายเฉพาะอายุ คือ เมื่อรูจักจำนวนประชากรรายอายุ และการตายโดยรวม (ไมมีจำนวนตาย
เฉพาะอายุ) และตองการเปรียบเทียบ โดยการหาอัตราตายมาตรฐาน และนำจำนวนประชากรจริงในแตละพื้นที่มาคูณเพื่อหาจำนวนตาย
ที่คาดหวัง หรือจำนวนตายที่จะพบในหนึ่งป หากประชากรนั้น มีภาวการณตายเหมือนอัตราตายมาตรฐาน และนำจำนวนตายที่คาดหวัง
มาหารจำนวนตายจริง
ตารางภาคผนวก ก. 2 สูตรการคำนวณอัตราตายโดยการปรับฐานอัตราโดยวิธีออม
ประชากร
Ps1
Ps2
Ps3
Psi
3 Psi
CDRps = 3 Di
3 Pi

ประชากรมาตรฐาน
ตาย
อัตราตาย
Ds1
Ds1/Ps1
Ds2
Ds2/Ps2
Ds3
Ds3/Ps3
Dsi
Dsi/Psi
3 Dsi

ประชากรทีเ่ ปรียบเทียบ
ประชากรตายจริง
P1
P2
P3
Pi
3 Pi

X
X
X
X

จำนวนตายที่คาด
De1
De2
De3
Dp
K = Dp
3Dei

K = Dp
3Dei
Standardized CDR = CDR K

การจัดอันดับความสำคัญของปญหาสาธารณสุขในพื้นที่เดียวกัน ณ จุดเวลาเดียวกัน ควรใชตัวอยางหยาบ แตเมื่อเปรียบเทียบปญหา
ระหวางพื้นที่ หรือแสดงแนวโนมควรใชอัตราปรับฐาน อัตราปรับฐานอาจสูงกวา ต่ำกวา หรือเทากับอัตราอยางหยาบก็ได ทั้งนี้ขึ้นกับโครงสราง
ประชากรที่ใชปรับฐาน ดังนั้น ผูใชอัตราปรับฐานตองมีความระมัดระวัง และเขาใจวัตถุประสงคการใชอัตราเพื่อแสดงปญหา
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ก. 3 ขอมูล/สารสนเทศทีจ่ ำเปนสำหรับการกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรคไมตดิ ตอ
โรคและภัยคุกคามตอสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงหรือโรคไมติดตอมีอุบัติการณสูงขึ้นอยางมากในประเทศไทย เปนสาเหตุการเสีย
ชีวิตและมีอัตราการปวยสูงขึ้น เปนภาระทั้งตอบุคคล ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ขนาดของปญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
แตการดำเนินงานเพื่อลด / ชะลอการเกิดโรคยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร ซึ่งอาจเปนผลกระทบมาจากนโยบายทางดานการคา การตลาด
การลงทุนทีเ่ สรี กระแสโลกาภิวตั น ระบบบริการสุขภาพทีย่ งั มุง เนนการรักษามากกวาการปองกันควบคุม การใชวถิ ชี วี ติ ทีส่ ะดวกสบายมากขึน้ ของ
ประชาชน และความเขาใจ / ความเชื่อ / คานิยมเกี่ยวกับโรคไมติดตอประสบความสำเร็จ ผูกำหนดนโยบาย (Policy maker) จึงตองเสริมสราง
ความสามารถในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม สนับสนุนทรัพยากรและระบบบริการที่เพียงพอตอการดำเนินงานปองกัน ทบทวนกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ผูบริหารโครงการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ (Program manager) ตองพัฒนาโครงการ / แผนงานที่ครอบคลุมในทุกมาตรการ
ของนโยบาย ดำเนินงาน ประสานงาน รวมกับภาคีเครือขายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ที่สงผลกับปจจัยเสี่ยงและปจจัยกำหนดตอ
โรคไมติดตอ และมีการติดตามประเมินผลโครงการ / แผนงาน ดังนั้น ผูบริหารโครงการจึงจำเปนตองมีทักษะในการสื่อสารทำความเขาใจ
ผูนำ (advocacy) ความเปนผูนำ (leadership) การวางแผนกลยุทธ (strategic planning) การออกแบบระบบ (system design) การประสานงาน
(coordination) การดำเนินงาน (program implementation) และการประเมินผล (evaluation)

การประเมินสถานการณการระบาดและการควบคุมโรค
กรอบนโยบายโดยทั่วไปมักเริ่มจากการตระหนักถึงปญหา ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศใหมากที่สุดเพื่อที่จะชี้
ใหเห็นถึงขนาดและความสำคัญของปญหา มาตรการ / กลยุทธตางๆ ในการจัดการปญหาผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ทรัพยากรที่มีอยูและ
จำเปนตองใช ตลอดจนประสบการณของประเทศอื่นๆ ในการกำหนดนโยบายปองกันควบคุมโรค ดังนั้น ขอมูลสารสนเทศที่จำเปนจึงมักได
จาก 2 แหลงใหญ ไดแก จากระบบเฝาระวัง (Surveillance System) และจากการกำกับติดตาม (Monitoring)
ระบบเฝาระวัง (Surveillance System) เปนระบบที่ดำเนินการอยางตอเนื่องในการจัดเก็บรวบรวมวิเคราะหและแปรผลขอมูลทาง
ดานสาธารณสุขและที่เกี่ยวของ รวมถึง การเผยแพรแกผูที่เกี่ยวของเพื่อนำไปใชในการวางแผนหรือแกไขปญหาทางดานสาธารณสุขนั้นๆ ตอไป
องคประกอบของระบบเฝาระวัง ไดแก
- เหตุการณดานสุขภาพ
- การรวบรวมขอมูล / ระบบรายงาน
- การวิเคราะหขอมูลและการแปรผล
- การเผยแพรและการดำเนินการ
ซึ่งความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ดังแสดงในแผนภาพภาคผนวก ก.1
แผนภาพภาคผนวก ก. 1 องคประกอบตางๆ ของระบบเฝาระวัง (Surveillance System)
เหตุการณดานสุขภาพ

การรายงาน

ขอมูล
การวิเคราะห
และแปรผล

มาตรการ

ตัดสินใจ

สารสนเทศ

(นโยบายสุขภาพ)
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ขอมูลสารสนเทศจากระบบเฝาระวังมีความจำเปนอยางยิ่งในการผลักดันนโยบาย การกำหนดนโยบายและการวางแผนงานโดยเฉพาะ
ปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการระบาดของโรค การกระจายของโรค ปจจัยกำหนดตางๆ และผลกระทบที่เคยเกิดขึ้น
เปนตน ขอมูลสารสนเทศจากระบบ เฝาระวังที่ใชบอยสำหรับการกำหนดนโยบาย ไดแก
- ขอมูลการตาย
- ขอมูลการปวย
- ขอมูลปจจัยเสี่ยง เชน การออกกำลังกาย การบริโภคผักและผลไม การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล เปนตน
- ขอมูลสารสนเทศนอกภาคสาธารณสุข ไดแก
• การคาและอุตสาหกรรม เชน การขายบุหรี่ แอลกอฮอล
• เกษตรกรรม เชน การผลิตผักและผลไม
• ฉลากอาหารและกระบวนการผลิตอาหาร
• การพัฒนาเมืองและการขนสงทางถนน
ขอมูลสารสนเทศจากการกำกับติดตาม (Monitoring) การควบคุมโรคไมติดตอและปจจัยเสี่ยงมีความสำคัญตอการกำหนดนโยบาย
และการวางแผนสำหรับมาตรการปองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิผล และจะยิ่งดีและยั่งยืน หากมีการบูรณาการกับสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(MIS) ของระบบบริการสุขภาพโดยตัวชี้วัดตองสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนงาน มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได จึงมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่ตองระบุแหลงที่มาของสารสนเทศและมอบความรับผิดชอบในการจัดเก็บและการสงตอสารสนเทศ การกำกับติดตามไมได
จำกัดอยูแตเฉพาะสารสนเทศที่บอกถึงขนาดและแนวโนมของโรคเทานั้น แตรวมถึงการประเมินประสิทธิผลและผลกระทบของมาตรการที่ทำ
และความกาวหนาในการดำเนินงาน ตัวอยางตัวชี้วัดที่องคการอนามัยโลกใชในการกำกับติดตามและรายงาน ไดแก
- ความชุกของการบริโภคยาสูบในผูใหญ (อายุ 25 - 64 ป)
- ความชุกของการบริโภคผักและผลไมไมเพียงพอในผูใหญ
- ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอในผูใหญ
- ความชุกของภาวะน้ำหนักเกินหรืออวนในผูใหญ
- ความชุกของความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นในผูใหญ
- ความชุกของระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นในผูใหญ ฯลฯ

การสื่อสารขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
ผูรับผิดชอบขอมูลสารสนเทศและผูบริหารโครงการควรมีการสื่อสารขอมูลสารสนเทศแกผูเกี่ยวของทุกระดับในรูปแบบผลผลิตที่
หลากหลาย ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใชชองทางการสื่อสารที่มีอยูในการเผยแพรทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ตลอดจนมีแนวโนมผลักดันใหมีการใช
สารสนเทศแกกลุมเปาหมายทั้งระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร และผูมีอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดความตระหนักและเพิ่ม
การใชสารสนเทศเพื่อการกำหนดนโยบายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สำหรับเทคนิคในการสื่อสารอาจใชวิธีการหรือชองทางเพื่อสรางความสนใจ ดังนี้
- บอกถึงผลกระทบเชิงลบ เชน ผลเสียตอสุขภาพ การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม
- ประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญ นักการเมือง หรือชุมชนสนใจใสใจ เชน ภาวะอวนและเบาหวานที่เพิ่มในเด็ก
- การพัฒนาความรูใหม เชน อาหารจานดวนเปนสาเหตุของโรคอวน
- เนนขอเท็จจริงทีว่ า ทำไมคนถึงรูส กึ มากกับเรือ่ งนัน้ ๆ หรือทำไมรัฐบาลจึงจำเปนตองลงทุน เมือ่ มีมาตรการทีพ่ สิ จู นแลววาไดผลคุม คา
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ก. 4 หลั ก การทั ่ ว ไปของการกำหนดนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ
นโยบาย
นโยบาย หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่กำหนดไวลวงหนาเปนทิศทาง สำหรับการตัดสินใจในการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่กำหนดไว
ความสำคัญของนโยบาย ชวยผูบริหารทราบวาจะทำอะไร อยางไร ชวยบุคลากรทุกระดับชั้นในองคการ หรือ หนวยงานเขาใจภารกิจ
ของหนวยงานตนสังกัด กอใหเกิดเปาหมายในการปฏิบัติงาน สงเสริมการใชอำนาจของผูบริหารใหเปนไปโดยถูกตอง มีเหตุผล มีความยุติธรรม
ชวยใหเกิดการพัฒนาทางการบริหาร
องคประกอบของนโยบาย แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1) นโยบายในฐานะเปนแมบทของการบริหาร ซึ่งกลาวถึงวัตถุประสงค ตัวนโยบาย และแนวปฏิบัติ
2) นโยบายในฐานะเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนา เปนกรอบจัดทำแผนแตละฉบับ กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผน ซึ่งกลาวถึง
วัตถุประสงค นโยบาย การจัดทำแผน การนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินแผน ดังแผนภาพภาคผนวก ก.2
แผนภาพภาคผนวก ก 2 นโยบายในฐานะเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนา
สภาพ
แวดลอม
ภายนอก

ภายใน

การจัดทำวัตถุประสงค นโยบาย
วัตถุ
นโยบาย
ประสงค

การจัดทำแผนงานโครงการ

การนำไป
ปฏิบัติ

การประเมิน

เปาหมาย
แผนงาน
งบประมาณ
แนวปฏิบัติ

ผลยอนกลับ

หลักสำคัญในการกำหนดนโยบาย ประเด็นพิจารณา คือ การกำหนดนโยบาย เพื่อใหไดนโยบายที่ดี ซึ่งเปนคำที่แสดงทิศทาง หรือ
จุดเนน การปฏิบัติ คำที่แสดงกิจกรรม หรือ รายงานการปฏิบัติ
การกำหนดนโยบายใหไดนโยบายที่ดี ตองแสดงทิศทางการปฏิบัติที่ชัดเจน วาจะทำอะไร อยางไร แสดงจุดเนนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ
เขาใจงาย ไมซับซอน มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ (ทางกายภาพ เทคนิค สามารถบริหารงานได) ตอบสนองตอปญหาความตองการในการ
พัฒนาอยางแทจริงสอดคลองกับนโยบายระดับสูง หรือนโยบายที่เกี่ยวของเปนงานที่เกี่ยวกับภารกิจของหนวยงานอยางแทจริงหรือโดยตรง
คำที่แสดงทิศทาง หรือจุดเนนการปฏิบัติ คำที่นิยมใชในการกำหนดนโยบาย คือ เรงรัดพัฒนา ปรับปรุง สนับสนุน (เปนพิเศษ)
เนน ใหเนน โดยเนน ใหลด ใหเพิ่ม ปฏิรูป ใหกระทำอยางใดอยางหนึ่ง เปนตน
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คำที่แสดงกิจกรรมหรือรายงานการปฏิบัติ เชน
(ลด)
(เนน)
(เรง)
(ให)

อัตราปวย อัตราการสูบบุหรี่
กิจกรรมสงเสริม กระบวนการเลิกบุหรี่ กระบวนการเลิกสุรา
ปรับปรุงการสรางเสริมคุณภาพการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปลอดสุรา และบุหรี่
ความสำคัญเปนอันดับต่ำๆ แกเรื่อง............................................................

วงจรนโยบาย (Policy cycle) ในการจัดทำนโยบาย ประกอบดวย ขั้นตอนตอไปนี้
• การกำหนดนโยบาย (Policy Formulation)
• การอนุมัตินโยบาย (Policy Approval)
• การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
• การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
• การพัฒนานโยบาย (Policy Development)
แผนภาพภาคผนวก ก. 3 วงจรนโยบาย (Policy Cycle)
การพัฒนานโยบาย
Policy Development

การกำหนดนโยบาย
Policy Formulation

การประเมินนโยบาย
Policy Evaluation

การอนุมัตินโยบาย
Policy Approval
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
Policy Implementation

ตัวแบบการวิเคราะหการกำหนดนโยบาย
การนำตัวแบบการวิเคราะหการกำหนดนโยบายมาวิเคราะห ประกอบดวย 2 แนวคิด คือ แนวคิดทางรัฐศาสตรและแนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
1) แนวคิดดานรัฐศาสตร ประกอบดวย ตัวแบบทฤษฎีระบบ ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบชนชั้นนำ ตัวแบบกลุมผลประโยชน
ตัวแบบทฤษฎีระบบ (System Model) จะมองนโยบายในฐานะเปนผลผลิตของระบบการเมือง ตัวระบบการเมืองไดรับอิทธิพลและ
แรงผลักดันจากความตองการของประชาชนนโยบายจะมีผลตอเนื่องไปยังสภาพแวดลอมมีผลยอนกลับไปสูความตองการ และการสนับสนุนของ
ประชาชน ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 4
แผนภาพภาคผนวก ก. 4 ตัวแบบทฤษฎีระบบ
ENVIRONMENT

INPUT

Demands
Support
ENVIRONMENT
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ENVIRONMENT
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OUTPUT
SYSTEM
Actions
ENVIRONMENT

ตัวแบบสถาบัน (Institution Model หรือ Institutionalism) วิเคราะหกิจกรรมของสถาบันรัฐ นโยบายถูกมองเปนผลผลิตของ
สถาบันรัฐและสถาบันตางๆ ของรัฐ (ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ) โดยวิเคราะหความสัมพันธและปฏิสัมพันธ ระหวางสถาบันตางๆ
กระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน กฎระเบียบตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ แผนภาพภาคผนวก ก. 5
แผนภาพภาคผนวก ก. 5 ตัวแบบสถาบัน
สถาบันของรัฐ

กิจกรรม หนาที่

สถาบันการเมืองอื่นๆ

นโยบาย
ตัวแบบชนชั้นนำ (Elite Model หรือ Elite Theory) วิเคราะหจากชนชั้นผูนำ ชนชั้นผูปกครอง โดยมีความเชื่อพื้นฐานวา นโยบาย คือ
การสะทอนคานิยม ที่เลือกสรรแลวของกลุมผูนำ นโยบายไมไดสะทอนคานิยมและความพึงพอใจของกลุมผูนำ เชื่อวาประชาชนทั่วไปมิไดสนใจ
ใยดีกับความเปนไปไดของบานเมืองมากนัก ไมไดสนในกิจกรรมตางๆ ของรัฐอยางลึกซึ้ง จริงจัง ประชาชนไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมของรัฐไมทั่วถึง ผูนำเปนฝายหลอมและชักจูงใหประชาชนคลอยตาม ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 6
แผนภาพภาคผนวก ก. 6 ตัวแบบชนชั้นผูนำ

กลุมผูนำ
การกำหนดนโยบาย
ขาราชการ เจาหนาที่
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
ประชาชนทั่วไป

ตัวแบบกลุมผลประโยชน (Interest Group Pluralistic Model หรือ Group Model หรือ Group Theory) มองนโยบายเปนผลผลิตที่
สะทอนดุลยภาพของการดิ้นรนแขงขันกัน ระหวางกลุมตางๆ ในสังคม เปนผลสืบทอดมาจากความคิดของ เดวิด ทรูแมน (David Truman)
อารเทอร เบนทเลย (Arthur Bentley) เชื่อวาการเมือง คือ การตอสูแขงขันกันในการกำหนดนโยบาย ถูกกำหนดโดยอิทธิพลสัมพัทธสูงที่มี
อำนาจกำหนดดุลยภาพสูงตามไปดวย
หนาที่ของระบบการเมือง คือ การประสานความขัดแยงระหวางกลุม
1. การตั้งกติกาการตอสูแขงขันระหวางกลุม
2. การแสวงหาลูทางประนีประนอมประสานดุลยภาพ
3. การกำหนดลูทางในรูปนโยบาย
4. การนำนโยบายไปปฏิบัติ
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2) แนวคิดดานรัฐประสานศาสตร ประกอบดวย ตัวแบบการตัดสินใจดวยหลักเหตุผล ตัวแบบการปรับปรุงเพิ่มเติม ตัวแบบผสม
ตัวแบบการตัดสินใจดวยหลักเหตุผล (Rational Comprehensive Model) นโยบายเกิดจากการตัดสินใจภายใตหลักการ
และเหตุผล อาศัยขอมูล ขอเท็จจริง ประกอบการคำนึงถึงคุณคาตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มุงใหนโยบายบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังแผนภาพภาคผนวก ก 7
แผนภาพภาคผนวก ก 7 ตัวแบบการตัดสินใจดวยหลักเหตุผล
กระบวนการตัดสินใจ
ขอมูล ขาวสาร
ขอเท็จจริง คุณคา

ใชหลักเหตุผล / วิชาการ
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใน
การบรรลุเปาหมาย

นโยบาย

ตัวแบบการปรับปรุงเพิ่มเติม (Incremental Model) สืบเนื่องจากขาดความเปนจริงของตัวแบบ การกำหนดนโยบายตามหลักเหตุผล
เนื่องจากมีความซับซอนของปญหาขาดขอมูลที่เพียงพอ ขาดเวลาและทุนทรัพยที่จะคนหาขอมูล มีขอมูลพรอมแตการขัดแยงจากผลประโยชน
ที่แตกตางกัน การแกไขจากของเดิมทำใหไดงายและมีความตอเนื่องของกิจกรรมในอดีต ดังแผนภาพภาคผนวก ก 8
แผนภาพภาคผนวก ก 8 ตัวแบบการปรับปรุงเพิ่มเติม
กระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลง
นโยบายเดิม

การตอรองไกลเกลี่ย
ประสานผลประโยชน

นโยบายใหม

นโยบายที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กนอยไมหวังผลเลิศ ใหคอยทำคอยไปจนกวาจะบรรลุเปาหมายที่กำหนด เปดทิศทาง
สำหรับแกไขใหดีขึ้นในโอกาสตอไป ปองกันการเสี่ยงและผิดพลาดไมตองวางแผน หรือวงจรนโยบาย ใหครอบคลุมทุกสิ่ง ไดจากขอมูลภายหลัง
มุงตอการแกไขปญหาทางสังคมมากกวา นโยบายเดิมอาจมีสวนผิดพลาดบาง มีการปรับปรุงวิธีการ เปาหมายเปนประจำ พิจารณาปญหาเดิม
บอยๆ ถานโยบายใดซับซอนตองซอยเปนสวนยอยๆ งายตอการปรับปรุง
ตัวแบบผสม (Mixed - Scanning Model) อุดชองวางระหวางตัวแบบ หลักเหตุผลและปรับดัดแปลงจากของเดิม วิเคราะหขอมูล
ทั้งแบบมหภาคและจุลภาคนำมาประกอบการตัดสินใจกำหนดเปนนโยบาย เปนที่ยอมรับในหมูนักวิชาการ / นักวิเคราะหนโยบายที่เนนการ
ปฏิบัติจริง ดังแผนภาพภาคผนวก ก 9
แผนภาพภาคผนวก ก 9 ตัวแบบผสม
การพิจารณา
อยางกวางๆ
ขอมูลขาวสาร
ระดับมหาภาค
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เลือกขอมูลขาวสาร
เฉพาะจุดที่สนใจ

การพิจารณา
อยางละเอียด
ขอมูลที่เลือกใช

นโยบาย

ตัวแบบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ตัวแบบการวิเคราะห การนำนโยบายไปปฏิบัติ เชน ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ตัวแบบดานการจัดการ ตัวแบบดานการพัฒนาองคการ
ตัวแบบดานกระบวนการของระบบราชการ ตัวแบบดานการเมือง และตัวแบบทั่วไป
ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) การใชหลักเหตุผลชี้วัดความสำเร็จหรือลมเหลว ของนโยบายในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
องคกรหรือหนวยงานที่ปฏิบัติ มีคานิยมยึดหลักเหตุผลเปนสำคัญในการตัดสินใจดำเนินการตามขั้นตอน ยึดหลักเหตุผลเปนสิ่งตองขยายผล
ใหเกิดอยางกวางขวาง นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่ประสบผลสำเร็จ ระบุวัตถุประสงค ภารกิจอยางชัดเจน มีการมอบหมายงาน กำหนด
มาตรฐาน มีระบบการวัด ประเมินผล และมีมาตรการใหคุณใหโทษ ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 10
แผนภาพภาคผนวก ก. 10 ตัวแบบดานหลักเหตุ / ผล
เหตุปจจัย (IV)

กระบวนการ

การวางแผน
การควบคุม

ความชัดเจนในวัตถุประสงค

การกำหนดภารกิจ
การมอบหมายงาน

ผลลัพท (DV)

มาก
ความสำเร็จของนโยบาย
นอย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบประเมินผล
มาตรการจูงใจ

ตัวแบบดานการจัดการ (Management Model) ไมใหความสำคัญเรื่องเปาหมายของนโยบายและการวางแผนควบคุมหนวยงาน
ใหความสำคัญกับสมรรถนะองคกร ยึดความสำเร็จขึ้นกับหนวยงานที่รับผิดชอบ นำนโยบายไปปฏิบัติ โดยพิจารณาวามีขีดความสามารถ
ปฏิบัติอยางสอดคลองกับความคาดหวังของหนวยงานเพียงใด ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 11
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แผนภาพภาคผนวก ก. 11 ตัวแบบดานการจัดการ
เหตุปจจัย (IV)

กระบวนการ

ผลลัพธ (DV)

โครงสราง
มาก

บุคลากร
สมรรถนะ
ขององคกร

งบประมาณ
สถานที่

ความสำเร็จของนโยบาย
นอย

วัสดุอุปกรณ/
เครื่องมือเครื่องใช

ตัวแบบดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) มุงเนนเฉพาะบุคลากรในหนวยงานเปนสำคัญ ถือวาบุคลากร
เปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองคกรใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของคนในองคการ การทำงานเปนทีมเปนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การทำงานตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรและการจูงใจ การใชภาวะผูนำอยางเหมาะสม รวมถึงการสรางความรูสึกรักผูกพันกับองคกร
การยอมรับและการพัฒนาทีมงาน มากกวาการใชอำนาจบังคับบัญชา ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 12
แผนภาพภาคผนวก ก. 12 ตัวแบบการพัฒนาองคการ
เหตุปจจัย (IV)

กระบวนการ

ผลลัพธ (DV)

ภาวะผูนำ
มาก
การจูงใจ

การมีสวนรวม
ความสำเร็จของนโยบาย

การทำงานเปนทีม
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ความผูกพัน/การยอมรับ

นอย

ตัวแบบดานกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) แนวคิดทางดานสังคมวิทยา อธิบายองคการขนาดใหญ
วาเปนสภาพความเปนจริงทางสังคมองคการขนาดใหญ มีกฎระเบียบ ขั้นตอนคอนขางมาก มีแบบแผนความสัมพันธเปนทางการ มีการกำหนด
ระบบคุณธรรมอยางตายตัว มีแบบแผนความสัมพันธอยางไมเปนทางการสูง อำนาจขององคการกระจายตัวไปทั่วในองคการ ขาราชการระดับ
ลางเปนผูติดตอกับประชาชน ผูบังคับบัญชาไมมีโอกาสติดตามควบคุมตลอดเวลา ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 13
แผนภาพภาคผนวก ก. 13 ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ
เหตุปจจัย (IV)

กระบวนการ

ผลลัพท (DV)

ระดับความเขาใจของผูกำหนดนโยบาย
ตอสภาพความเปนจริงขององคกร

มาก
ความสำเร็จของนโยบาย

ระดับการยอมรับ / ปรับนโยบาย
ใหเปนสวนหนึง่ ของภารกิจปกติของบุคลากร

นอย

ตัวแบบดานการเมือง (Political Model) ปฏิเสธการแกปญหาที่องคการ หรือ บุคลากร ถือวานโยบายเปนการแบงสรรคุณคา
ภายในสังคม นโยบายเรื่องหนึ่งๆ จะมีผูได/เสียประโยชนเสมอแตละฝายใหคุณคาของนโยบายแตกตางกัน รักษาผลประโยชนเปนอันดับแรก
เปนการยากที่ทุกฝายจะเห็นชอบ / ปฏิบัติตามนโยบายเปนเอกฉันทความสำเร็จ อยูที่การตอรองของผูเลนใชการมีสวนรวมเปนเครื่องมือ
ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 14
แผนภาพภาคผนวก ก. 14 ตัวแบบดานการเมือง
เหตุปจจัย (IV)

กระบวนการ
จำนวนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
กับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย

บุคลิกภาพ
ความรู
ความสามารถ
สถานภาพของอำนาจ/
ทรัพยากรขององคกร

ความสามารถในการตอรอง

เหตุปจจัย (IV)

มาก
ระดับความสำเร็จ
ของนโยบาย
นอย

การสนับสนุนจากหนวยงาน/
บุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
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ตัวแบบทั่วไป (General Model) พัฒนาจากตัวแบบดานการเมือง และตัวแบบดานการพัฒนาองคการ ตัวแปรที่สำคัญ 3 กลุม คือ
1) กระบวนการติดตอสื่อสารและประสานงาน
2) สมรรถนะขององคการที่นำนโยบายไปปฏิบัติ และ
3) ความรวมมือ สนับสนุนของผูปฏิบัติ ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 15
แผนภาพภาคผนวก ก. 15 ตัวแบบทั่วไป
เหตุปจจัย (IV)

กระบวนการ

ผลลัพธ (DV)

กระบวนการติดตอสื่อสาร
ความชัดเจนใน
วัตถุประสงค
ของนโยบาย

การติดตามผล
มาก
ลักษณะของหนวยงาน
สภาพเศรษฐกิจ / สังคม

นอย
ความสนับสนุนของผูปฏิบัติ

ทรัพยากร
สภาพทางการเมือง
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ความสำเร็จของนโยบาย

การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติมีความสำคัญ ซึ่งตองอาศัยการบริหารยุทธศาสตรอยางครบวงจร โดยอาศัยกรอบการจัดทำ
ยุทธศาสตร และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 16
แผนภาพภาคผนวก ก. 16 กรอบการจัดทำยุทธศาสตร และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
แปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
แผนบริหารราชการแผนดิน

แผนปฏิบัติราชการของสวน

แผนที่ยุทธศาสตรสวน
ราชการ Strategy Map

พันธกิจ

วิสัยทัศน

แผนที่ยุทธศาสตรระดับสำนัก / กอง
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาประสงคของ
สำนัก / กอง

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ของสำนัก / กอง

เปาประสงคของ
บุคคล

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ของบุคคล

คาเปาหมาย

กลยุทธ/โครงการ

งบประมาณ
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แผนภาพภาคผนวก ก. 17 การบริหารยุทธศาสตรอยางครบวงจร

* แผนที่ยุทธศาสตร
* Balanced Scorecard

พัฒนายุทธศาสตร
* การวิเคราะหยุทธศาสตร
* การกำหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ คานิยม
* การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร

แปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
* กำหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
* กำหนดตัวชีว้ ดั และคาเปาหมาย
* ระบุกลยุทธและโครงการหลัก

* SWOT
* ยุทธศาสตรในดานตางๆ

การทดสอบและปรับยุทธศาสตร
* การตรวจสอบสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไป
* การทดสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตร

การปฏิบัติการ
* การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
* การจัดทำแผนโครงการ
* การวางแผนการใชทรัพยากร
* การจัดเตรียมงบประมาณ

การติดตามและเรียนรู
* การทบทวนยุทธศาสตร
* การทบทวนผลการปฏิบตั กิ าร

* Decision Analytics
* Strategic Risks

* ไฟสัญญานจราจร
* Management Cockpit
* Dashboard

* การบริหารโครงการ
* การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
* งบประมาณตามยุทธศาสตร

แผนภาพภาคผนวก ก. 18 กรอบการจัดทำยุทธศาสตร
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วิสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)

คาเปาหมาย
(Target)

ตัวชี้วัด
(Key Performance)
Indicators)

เปาประสงค
(Goals)

กลยุทธ
(Strategies)

โครงการ
(Projects)

งบประมาณ
(Budget)

แผนภาพภาคผนวก ก. 19 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
การวิเคราะหกลยุทธ

ระบบการ
รายงานผล

ทบทวน
สภาพ
ภายนอก
ทบทวน
สภาพภายใน

เตรียมการ

ทวบทวน
ผลงานใน
อดีต

การดำเนินกลยุทธ

วางแผน
ระยะยาว/
กลาง

วางแผน
ระยะสั้น

ดำเนินการ
ตามแผน

ติดตามและ
ควบคุม

คาดการณ
อนาคต

กำหนด
กลยุทธ

การเลือกกลยุทธ

การตัดสินใจ
ของผูบริหาร

แผนและการวางแผน
การวางแผน หมายถึง กระบวนการพิจารณาลวงหนาในอนาคตจะทำอะไร อยางไร ใหใครทำ ทำไมจึงทำ ทำที่ไหน เมื่อใด
ใหสามารถบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคที่วางไว อาศัยการดำเนินงานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ ผลผลิตไดจากการวางแผน
ความสำคัญของการวางแผน ชวยการบริหารงานใหเปนไปโดยประสานสอดคลองกัน ชวยใหเกิดการประหยัดกำลังเงิน กำลังคน เวลา
และชวยใหการตรวจสอบควบคุมงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผน (Plan) คือ ขอกำหนด รายละเอียดตางๆ ของการดำเนินงานในอนาคต เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขอบเขตแบบกวางๆ ประกอบดวย
แผนยอยๆ
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ประโยชนของแผน ใหทศิ ทางการบริหารงานประสบความสำเร็จใหภาพรวม ครอบคลุมภารกิจขององคกร (แผนทีส่ มบูรณ) เปนเครือ่ งมือ
การสื่อสาร ประสานงาน (ทราบวัตถุประสงค) เปนเครื่องมือสำหรับควบคุม ติดตามผล เปนมรรควิธีแหงการทำงานรวมกัน (วัตถุประสงค
นโยบาย เปาหมาย) และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
การจำแนกองคประกอบของแผน คือ 1) องคประกอบเชิงกระบวนการ และ 2) องคประกอบเชิงโครงสราง
1) องคประกอบเชิงกระบวนการ ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 20
แผนภาพภาคผนวก ก. 20 องคประกอบของแผนเชิงกระบวนการ
1. การวางแผน

3. การประเมินแผน

การบรรลุ
วัตถุประสงค

2. การดำเนินงาน

2) องคประกอบเชิงโครงสราง ประกอบดวย วัตถุประสงค นโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมาย แผนงาน / มาตรการ งาน / โครงการ
และงบประมาณ
ประเภทของแผน ประกอบดวย แผนระยะยาว 10 ป 15 ป 20 ป แผนระยะกลาง 2 - 5 ป ใหรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนระยะยาว
แผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติงาน กำหนดเฉพาะเจาะจง อาศัยกรอบแผนระยะกลางเปนแนวทางจัดทำรายละเอียดของแผน
แผนภาพภาคผนวก ก. 21 ความสัมพันธของการวางแผนทั้งระบบ
ขอมูลพื้นฐาน
แผนระยะยาว
แผนระยะปานกลาง
แผนระยะสั้น
การนำแผนไปปฏิบัติ
การประเมินแผน
ขั้นตอนการจัดทำแผน ประเมินผลการดำเนินงาน กำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย นโยบายจัดทำรางแผน พิจารณาแผนฉบับสมบูรณ
เสนอแผนเพื่ออนุมัติ
ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการประจำป
1. แตงตั้งคณะทำงาน
2. ประเมินผลการดำเนินงานในปที่ผานมา
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3. กำหนด วัตถุประสงค เปาหมาย นโยบาย
4. จัดทำรางแผน พิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน / โครงการ จัดสรรทรัพยากรตามโครงการ รวบรวมโครงการเพื่อบรรจุ
ในแผน
5. พิจารณาแผนฉบับสมบูรณ
6. เสนอแผนตอผูรวมงาน ปรับแกไข
7. เสนอแผนเพื่ออนุมัติ
8. นำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ประเมิน

โครงสรางระบบแผน แผนงาน โครงการ
โครงสรางของระบบแผน แผนงาน และโครงการ สามารถเขียนแผนภาพได ดังแผนภาพภาคผนวก ก. 22
แผนภาพภาคผนวก ก. 22 โครงสรางระบบแผนงาน โครงการ
นโยบาย
แผน 1

แผน 2

แผนงาน 1

แผนงาน 2

แผนงาน 3

โครงการ 1

โครงการ 2

โครงการ 3

กิจกรรม 1

กิจกรรม 2

กิจกรรม 3

แผนภาพภาคผนวก ก. 23 ระบบการวางแผนและการบริหารโครงการ
การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน

การปรับปรุงแผน
วัตถุประสงค
การประเมินผล

การกำกับติดตาม
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แผนงาน (Program)
เปนการแสดงรายละเอียดของกระบวนการการนำแผนที่สอดคลองกับนโยบายลงสูปฏิบัติ (Implementing activities) ประกอบดวย
กลุมโครงการตั้งแต 2 โครงการขึ้นไปที่มุงบรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน ในรายละเอียดของแผนงาน ประกอบดวย กลยุทธ ระยะเวลา
แหลงทรัพยากร การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย กำหนดบทบาทและผูรับผิดชอบ เปาหมายที่พึงประสงค ตัวชี้วัด และวิธีการดำเนินงาน
อาจมีแนวทางการปฏิบัติสำหรับภาคีเครือขาย โดยทั่วไปแลวแผนงานตองมีในทุกระดับ - ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับทองถิ่น

โครงการ (Project)
เปนสวนขยายจากแผนงานในลักษณะของกลุมกิจกรรมหลักที่ดำเนินงานคือ มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน แตละกิจกรรมมีเปาหมาย
เดียวกัน มีเวลาเริ่มตน สิ้นสุดของงาน มักเปนงานพิเศษตางจากงานประจำ ประกอบดวย งาน (Task) และกิจกรรม (Activity)
ลักษณะโครงการที่ดี กำหนดวัตถุประสงคชัดเจน ในรูปปริมาณหรือคุณภาพ วัตถุประสงคหนึ่งๆ อาจมีหลายขอ มีความเปนเอกเทศ
กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน ความรับผิดชอบชัดเจน กำหนดรูปแบบรายละเอียดการดำเนินงาน สอดคลองกันสัมพันธตอเนื่องกัน ตั้งแตเริ่ม
โครงการ เปนระบบ มีระเบียบระบุทรัพยากรตางๆ กำหนดระยะเวลา เริ่มตน สิ้นสุด ที่แนนอน จะเห็นไดวาโครงการเนนที่การลงปฏิบัติจริง
ประยุกตใชตามบริบทของพื้นที่
ขั้นตอนการทำโครงการ และความสัมพันธระหวาง แผนโครงการ การดำเนินงานตามแผนและการประเมินผล ดังแผนภาพ
ภาคผนวก ก. 24
แผนภาพภาคผนวก ก. 24 ขั้นตอนการทำงานโครงการ
การวางแผนโครงการ
Project Design
ดำเนินงานตามแผน
Implementation

ประเมินผลโครงการ
Project Evaluation

แผนภาพภาคผนวก ก 25 ความสัมพันธระหวางแผนงานโครงการ การดำเนินงานตามแผน และการประเมินผล
การวางแผนโครงการ
บรรลุผลตามเปาหมายโครงการ
ประเมินผลโครงการ

ดำเนินงานตามแผน

สวนสำคัญของการวางแผนโครงการ Goal
Purpose
Output
Input
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วงจรโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้

การวิเคราะหปญหากำหนดโครงการ
รางโครงการจัดเตรียมเบื้องตน
วิเคราะห ความเปนไปได
ประเมินผล กอนเริ่มโครงการ
การเตรียม จัดรูปโครงการ
การปฏิบัติตามโครงการติดตามตรวจสอบ ควบคุม
การประเมินผลความกาวหนาของโครงการ
การเสร็จสิ้นโครงการ
การประเมินผลหลังโครงการเสร็จสิ้น

โครงสรางของโครงการ ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อโครงการตองสั้น กะทัดรัด สื่อความหมายชัดเจน
หลักการและเหตุผล กำหนดจากนโยบาย การดำเนินงานที่ผานมา ทฤษฎีและงานทางวิชาการ
วัตถุประสงคตองสอดคลองกับวัตถุประสงค และกับความเปนมา
กลุมเปาหมาย ระบุกลุมที่ไดรับประโยชนโดยตรง
เปาหมาย เปนผลสุดทายเชิงปริมาณและคุณภาพ
วิธีดำเนินการ หรือ แผนงานยอย หรือกิจกรรม ระบุรายละเอียดในการปฏิบัติและเทคนิคที่ใช
บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ
สถานที่ดำเนินการ หมายถึงสถานที่ตั้งของโครงการ
การติดตาม การควบคุมกำกับ การกำกับงานและประเมิน
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ตารางภาคผนวก ก 3 องคประกอบของโครงการ
คำถาม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จะทำอะไร
ทำไมจึงตองทำ
ทำเพื่ออะไร
ทำอยางไร
จะทำเมื่อไร
ตองใชเงิน / ทรัพยากรเพียงใด
ใครเปนผูรับผิดชอบ
ทราบผลการดำเนินงาน ไดอยางไร
จะมีผลพลอยไดอยางไร

•
•
•
•
•
•
•
•
•

รายละเอียดโครงสรางของโครงการ
ชื่อโครงการ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีดำเนินการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
งบประมาณ / ทรัพยากร
บุคคล หรือ หนวยงานที่รับผิดชอบ
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ลักษณะวัตถุประสงคที่ดี 5 ประการ : SMART
S
M
A
R
T

=
=
=
=
=

Specific (เฉพาะเจาะจง) มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง
Measurable (วัดได) สามารถวัดประเมินผลได
Attainable (ระบุสิ่งที่ตองการ) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงานอยางชัดเจน เฉพาะเจาะจงมากที่สุด
Reasonable (สมเหตุ สมผล) ความเปนเหตุเปนผล แสดงความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน
Time (เวลา) มีขอบเขตเวลาแนนอนในการปฏิบัติ ระบุเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
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ก. 5 (ราง) แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2550-2559
(Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan 2007-2013)

วิสัยทัศน : ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปจจัยเสี่ยงและสภาพแวดลอม ที่สงผลกระทบตอโรคไมติดตอเรื้อรัง ดวยการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทุกภาคสวนอยางบูรณาการ สมดุล ยั่งยืน และเปนสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ : สรางชุมชน ทองถิ่น สังคม ที่ตระหนัก ลดปจจัยเสี่ยงเสริมปจจัยเอื้อ และมีสวนรวมอยางเขมแข็ง ในการผลักดันนโยบาย
สูปฏิบัติการ คนหา เฝาระวัง ปองกันควบคุม จัดการปญหา และพัฒนาของทุกภาคสวน อยางเปนระบบ องครวม ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคสูงสุด : ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุมกันและศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพ จากโรคไมติดตอ
เรื้อรังที่สำคัญได
เปาหมายหลักในการพัฒนา : ลดปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังที่สำคัญ 4 โรค คือ
1) โรคเบาหวาน
2) โรคความดันโลหิตสูง
3) โรคหัวใจขาดเลือด
4) โรคหลอดเลือดสมอง
ใน 4 ดาน คือ 1) ลดการเกิดโรค 2) ลดภาวะแทรกซอน 3) ลดการตาย 4) ลดภาระคาใชจาย
เสนทางพัฒนา : ไดกำหนด 3 ระยะ
ระยะสั้น : บูรณาการความคิด สรางความเชื่อมั่นและการมีสวนรวมขับเคลื่อนของภาคีเครือขายรวม
ระยะกลาง : ปฏิบัติการเชิงรุกสูการวางรากฐานที่มั่นคงเชิงโครงสรางและระบบ
ระยะยาว : สรางความเขมแข็งเชิงโครงสรางและระบบในการปองกันและแกไขปญหาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร เปาหมายเชิงยุทธศาสตร และแผนงาน มีดังนี้
ยุทธศาสตร 1 สรางนโยบายสาธารณะและสภาพแวดลอมที่ลดปจจัยเสี่ยงและโรคได
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
1.1 มีนโยบายสาธารณะ
ในการควบคุม
เครื่องดื่มและอาหาร
ที่สงผลเสียตอสุขภาพ
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แผนงาน
1.1.1 การบังคับมาตรการทางกฎหมาย (เชน ฉลากโภชนาการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ)
1.1.2 การศึกษา / วิจัย : เพื่อนำเสนอเปนกฎหมาย และหามาตรการบังคับ
/ สงเสริมในเรื่องการลดความซ้ำซอน / ขัดแยงของกฎหมาย กลไก
ภาษีเพื่อปรับราคา ควบคุมการจำหนาย โฆษณา ขนาดบรรจุภัณฑ
ของเครื่องดื่มที่มีรสหวานและอาหารที่สงผลเสียตอสุขภาพ (เชน
ซองน้ำตาลขนาดพอดีกับ 1 ชอนชา, ควบคุมการโฆษณาอาหาร
ที่สงผลเสียตอสุขภาพ, พ.ร.บ.อาหาร เปนตน)

ผูรับผิดชอบหลัก
ก.สาธารณสุข
สำนักนายก รมต.
สศช. สช. สคบ.
ก.การคลัง
ก.อุตสาหกรรม
ก.เกษตรฯ ก.พาณิชย
ก.วิทยาศาสตรฯ
องคกรระหวางประเทศ /
นานาชาติ

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

แผนงาน

1.2 มีนโยบายสาธารณะ
ที่สงเสริมการผลิต
และบริโภคเครื่องดื่ม
อาหาร และผลิตภัณฑ
สุขภาพที่สงผลดีตอ
สุขภาพ

1.2.1 การศึกษา / วิจัย : มาตรการสนับสนุนการผลิตเครื่องดื่ม อาหาร
และผลิตภัณฑสุขภาพ (เชน การสรางแนวทางมาตรฐานแหงชาติ
เรื่องอาหาร : food national guideline, การสนับสนุนอาหารจุบจิบ
ที่สงเสริมสุขภาพ : healthy snack, สงเสริมใหมีตราสัญลักษณ
ธงโภชนาการ น้ำผลไมไมใสน้ำตาล เปนตน)
1.2.2 การสงเสริมการผลิตและบริโภคอาหารเกษตรปลอดสารพิษ (ผัก
และผลไม)
1.2.3 การเพิม่ การเขาถึง เครือ่ งดืม่ อาหารและผลิตภัณฑสขุ ภาพ และอาหาร
เกษตรปลอดสารพิษ (ผักและผลไม) ในราคาที่เหมาะสมและมีความ
รับผิดชอบ
1.2.4 การยกระดับมาตรฐาน โรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร ผูผลิตอาหาร
และผูจำหนาย (เชน จัดใหมีเมนูสุขภาพ ใหแสดงปริมาณพลังงาน
เกลือ น้ำตาล มีการใชวัตถุดิบที่มีคุณคาทางโภชนาการ เปนตน)

1.3 มีนโยบายสงเสริม
การออกกำลังกาย

1.3.1 ทองถิ่นมีสถานที่ออกกำลังกาย (เชน สวนสาธารณะ ทางเดินเทา
ทางจักรยาน ฟตเนสเซ็นเตอร สถานทีแ่ ละอุปกรณในการออกกำลังกาย
และเลนกีฬา เปนตน)
1.3.2 การสงเสริมครอบครัวออกกำลังกาย เด็กและเยาวชนเลนกีฬา
และออกกำลังกายเปนวิถีชีวิต
1.3.3 นโยบายการสรางพืน้ ทีส่ าธารณะ ระบบขนสงมวลชน การกอสรางอาคาร
สภาพแวดลอม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการออกกำลังกาย
ใกลบาน ใกลที่ทำงาน ใกลชุมชนไดอยางปลอดภัย

1.4 มีนโยบายการจัดการ
น้ำหนักสำหรับกลุม
เปาหมายเฉพาะ

1.4.1 ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน มีนโยบายสงเสริมเมนูอาหารสุขภาพ
ปลอดเครื่องดื่มรสหวาน ปลอดขนมกรุบกรอบ และกินผักและผลไม

1.4.2 ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และแรงงานในสถาน
ประกอบการ “กินดี ไมมีพุง”

ผูรับผิดชอบหลัก
สศช. สช.
ก.เกษตรฯ
ก.อุตสาหกรรม
ก.วิทยาศาสตรฯ
ก.ศึกษาฯ
ก.สาธารณสุข
ก.เกษตรฯ
ก.อุตสาหกรรม
ก.พาณิชย
สคบ. ก.สาธารณสุข
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการคาฯ
ก.สาธารณสุข
ก.การทองเที่ยวฯ
ภาคเอกชน สถาบันวิชาชีพ
(สมาคมโรงแรมผูประกอบการ)
ก.มหาดไทย
ก.สาธารณสุข
กทม. อปท.
ก.พัฒนาสังคมฯ
ก.วัฒนธรรม กสธ.
ก.การทองเที่ยวฯ
ก.คมนาคม
ก.ทรัพยากรฯ
ก.มหาดไทย
กสธ. กทม. อปท.
หนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
สสส. ก.ศึกษาฯ
ก.พัฒนาสังคมฯ
ก.สาธารณสุข
หนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ กทม. อปท.
ภาคเอกชน
กสธ. กพ. กพร.
ก.แรงงาน
หนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
กทม. อปท. ภาคเอกชน
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ยุทธศาสตร 2 พัฒนากลไกขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะเพื่อประชากรสามารถจัดการปจจัยเสี่ยงไดดวยตนเอง
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
แผนงาน
ผูรับผิดชอบหลัก
2.1 ประชาชนและสังคม
2-1 การสรางกระแสสังคม และรณรงคสื่อสารประเด็นนโยบายสาธารณะ ก.พัฒนาสังคมฯ
รับรู เขาใจ ตระหนัก
และประเด็นเฉพาะ (เชน โรคไมติดตอเรื้อรังปองกันได กินดี ไมมีพุง สำนักนายก รมต.
ถึงภาวะเสีย่ งการปองกัน
ความเครียดทำใหความดันโลหิตสูง ความโกรธทำใหเปนโรคหัวใจ
(กปส., อสมท.)
โรค และแนวทางการ
การคัดกรอง กลุมเสี่ยง และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อ
สคบ. กสธ. สสส.
สรางเสริมสุขภาพ
ลดภาวะแทรกซอนในกลุมผูเปนโรค เชน คุณภาพบริการเพื่อ
ก.วัฒนธรรม
เพื่อลดปจจัยเสี่ยงเชิง
ลดปญหาตาบอดหรือไตวายจากเบาหวาน และปญหาจากความดัน
ก.เทคโนโลยีฯ
พฤติกรรมที่มีผล
โลหิตสูง เปนตน
ก.มหาดไทย
กระทบตอโรคไมติดตอ
ก.ศึกษาธิการ
เรื้อรัง
ก.แรงงาน
2.2 แมบา น/ผูป ระกอบการ 2-2 การสรางและพัฒนาความรวมมือดานการสื่อสารเพื่อสังคม
ก.การทองเที่ยวฯ
ผูป รุงอาหารจำหนาย/
และเครือขายการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น
ก.ทรัพยากร
แรงงาน/นักเรียน
และภาคเอกชน
กทม.
/ประชาชนกลุม
สื่อมวลชน
เปาหมายเฉพาะมี
2-3 การจัดการความรู พัฒนาคุณภาพสือ่ และชองทางการสือ่ สาร ทีเ่ หมาะสม ภาคเอกชน
ความรูตระหนัก
กับกลุมเปาหมาย (เชน ศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู ศูนยขอมูล
ภาคประชาสังคม
ทัศนคติ คานิยม
ขาวสารดานปจจัยเสี่ยงฯ)
ภาคประชาชน
ความเชือ่ และพฤติกรรม
เกี่ยวกับสวนประกอบ
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ การบริโภค
ผลิตอาหาร การออก
กำลังกาย จัดการอารมณ
และดูแลสุขภาพได
อยางถูกตองเหมาะสม
ยุทธศาสตร 3 สนับสนุนศักยภาพชุมชนใหจัดการปจจัยเสี่ยงเพื่อควบคุมปองกันและจัดการโรคได
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
3.1 ชุมชน ทองถิ่น
และองคกร รับรู เขาใจ
ตระหนัก สามารถดูแล
และจัดการเกี่ยวกับ
การลดโรคและภาวะ
โรคไมติดตอเรื้อรังได
ดวยตนเอง
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แผนงาน
3.1.1 การพัฒนากรอบการปรับกระบวนทัศนของเจาหนาที่ ผูน ำ และประชาชน
3.1.2 การพัฒนาและขยายรูปแบบชุมชน ทองถิ่น และองคกรที่มีศักยภาพ
ในการจัดการลดเสีย่ งลดโรค (เชน ชุมชนตนกลาลดเสีย่ ง การทำบัญชี
พลังงาน : Energy accounting การทำชุมชนออนหวาน ชุมชน
ปลอดความโกรธ ถนนชุมชนสุขภาพ ตอยอดชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม
เศรษฐกิจพอเพียง ความรวมมือกับผูป ระกอบการในชุมชน การคัดกรอง
ความเสี่ยงระดับหมูบาน เปนตน)
3.1.3 การบูรณาการจัดการทรัพยากรสภาพแวดลอมของชุมชนรวม
กับทองถิ่นและภาคเอกชน

ผูรับผิดชอบหลัก
ก.มหาดไทย
ก.พัฒนาสังคมฯ
ก.วัฒนธรรม
กสธ. สช. พศ.กทม.
องคกรปกครองสวนทองถิน่
ภาคเอกชน
สถาบันวิชาชีพ
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน

ยุทธศาสตร 4 สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการใหครอบคลุม เขาถึงได และมีคุณภาพมาตรฐานในการเฝาระวังปองกันควบคุมและจัดการ
โรค (Care & Surveillance)
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
แผนงาน
ผูรับผิดชอบหลัก
4.1 บุคลากรสาธารณสุข
4.1.1 การพัฒนากระบวนทัศนและศักยภาพใหมของบุคลากรสาธารณสุข
กสธ. สปสช.
ทุกระดับปรับ
รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข ในการมองระบบบริการ (เชน แนวคิด ก.ศึกษาฯ
กระบวนทัศนและ
การใหความรูแบบบูรณาการ แนวคิดตนแบบดูแลสุขภาพเรื้อรัง :
กพร. กทม.
ศักยภาพบริการใหม
Chronic care model เปนตน)
4.2 มีระบบเฝาระวัง
โรคไมติดตอเรื้อรัง
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

4.2.1 การพัฒนาระบบเฝาระวัง (Comprehensive surveillance) เชน
การสำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนโดยการตรวจรางกาย
การสำรวจภาวะโภชนาการของคนไทย การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
ของโรคไมติดตอเรื้อรังในประชากรไทย การพัฒนาระบบ National
electronic health records, การประเมินผล effect เปนตน

ส.สถิติแหงชาติ
กสธ. สปสช.
ก.กลาโหม ตช.
ก.มหาดไทย
กทม. องคกรปกครอง

4.3 กลุมเสี่ยงไดรับการ
คัดกรองที่มีคุณภาพ
และครอบคลุม
และสามารถจัดการ
ไดดวยตนเอง

4.3.1 การพัฒนาการคัดกรอง (Comprehensive / Composite screening)
เชน มีการคัดกรองภาวะน้ำหนักเกิน/อวน ภาวะความดันโลหิตสูง
ภาวะน้ำตาลและอินซูลินผิดปกติ ความเครียด และอื่นๆ (พฤติกรรม
เสี่ยง)
4.3.2 กลุมเสี่ยงไดรับการสนับสนุนใหสามารถจัดการลดเสี่ยงไดดวยตนเอง

สวนทองถิ่น (อปท.)
สถานพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน
กสธ. สปสช.
กทม. อปท.

4.4 กลุมผูเปนโรคไดรับ
การคัดกรอง มีระบบ
และมาตรฐานการ
จัดการโรคและภาวะ
แทรกซอน และการดูแล
สงตอผูป ว ยโรคไมตดิ ตอ
เรื้อรังแบบบูรณาการ
เปนองครวม

4.4.1 การพัฒนาการคัดกรองภาวะแทรกซอนในกลุม เปนโรค (เชน เบาหวาน
มีการคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตา ไต เทา เปนตน)
4.4.2 การพัฒนาระบบ มาตรฐานและการบริหารจัดการโรคและภาวะ
แทรกซอน เชน คูมือสำหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
เกี่ยวกับโรคไมติดตอเรื้อรัง, Clinical Practice Guideline ระดับ
จังหวัด, ระบบทะเบียนโรค (Disease Registry), กฎหมายบังคับ
ใหรายงานโรค (Disease report), Assessment center หรือ National
health surveillance, monitoring and evaluation เปนตน
4.4.3 การพัฒนานโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการ (System Quality
Improvement)
4.4.4 การพัฒนานโยบายคุณภาพการปองกันทุติยภูมิของโรคหลอดเลือด
4.4.5 การพัฒนามาตรฐานวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่เกี่ยวกับบริการ
ลดเสี่ยงลดโรค
4.4.6 การพัฒนานโยบายคุณภาพการปองกันทุติยภูมิของโรคหลอดเลือด
4.4.7 การพัฒนามาตรฐานวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่เกี่ยวกับบริการ
ลดเสี่ยงลดโรค

กสธ. สปสช.
สถาบันวิชาชีพ
ก.กลาโหม ตช.
กทม.
ก.มหาดไทย
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
สถานพยาบาล
ภาครัฐเอกชน
ส.สถิติแหงชาติ

4.5 สถาบันวิชาชีพ
และแหลงทุน ทั้งใน
และนอกภาครัฐ
และทั้งในและนอกภาค
สาธารณสุขรวมจัด
ระบบบริการที่มี
คุณภาพ

4.5.1 การประสานความรวมมือในการจัดทำแผนระบบบริการที่มีคุณภาพ
รวมกัน (เชน ระบบการจัดการโรค เปนตน)

กสธ. สปสช.
สถาบันวิชาชีพ
สถานพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน
สาธารณประโยชน
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน
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ยุทธศาสตร 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร องคความรู และระบบบริหารจัดการใหเขมแข็งเพียงพอตอการปองกันและจัดการปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
แผนงาน
ผูรับผิดชอบหลัก
5.1 บุคลากรมีศักยภาพ
5.1.1 การพัฒนากรอบการวางแผนรวมกันของการพัฒนาบุคลากร
ก.ศึกษาฯ
ในการบริหารจัดการ
กสธ. สปสช.
และปฏิบัติงานดานโรค
แพทยสมาคม
ไมติดตอเรื้อรัง
สถาบันวิชาชีพ
5.2 ผลงานวิจัยที่สามารถ
นำไปใชในการกำหนด
นโยบายสาธารณะ
และการบริหารจัดการ
โรคไมติดตอเรื้อรัง

5.2.1 การพัฒนากรอบการวางแผนรวมกันของการพัฒนาการวิจัย
และจัดการความรู (เชน วิจัย นโยบาย และยุทธศาสตร การบริหาร
ทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การออกแบบระบบการทำงาน
ระดับจังหวัด : work system model, MIS system การศึกษาผลการ
กระทบของสุขภาพที่มีนโยบายระดับชาติมาเกี่ยวของ เปนตน)

กสธ. สนง. คกก.
วิจัยแหงชาติ
สวรส. สปสช. สสส.
ก.แรงงาน (ส.ประกันสังคม)
ก.มหาดไทย

5.3 มีระบบบริหารจัดการ
โรคไมติดตอเรื้อรังที่มี
ประสิทธิภาพ

5.3.1 การพัฒนากรอบระบบบริหารจัดการงบประมาณ วิธีใหม
(เชน เพือ่ สรางแรงจูงใจใหเกิดผลผลิตตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนดไว เปนตน)

สำนักงบประมาณ
กสธ. สปสช. สสส.
ก.แรงงาน
(ส.ประกันสังคม)
ก.มหาดไทย

5.4 ประชาชนและบุคลากร
มีความพึงพอใจในการ
ปองกันควบคุมดูแล
และจัดการโรคไมตดิ ตอ
เรื้อรัง

5.4.1 การพัฒนากรอบการวางแผนรวมกันของการประเมินผลของการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรรวม

กสธ. สช.
สปสช. สสส.
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน
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ภาคผนวก ข
การติดตามกำกับและการประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
การติดตามกำกับ (Monitoring)
เปนการตรวจสอบกิจกรรมของโครงการโดยการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ ซึ่งไดกำหนดไวแลว
ในเวลาชวงใดชวงหนึง่ อยางสม่ำเสมอวาตอบสนองตอตัวชีว้ ดั หรือไม เพือ่ ใหผบู ริหารโครงการสามารถมัน่ ใจไดวา กิจกรรม ไดดำเนินตามแผนงาน
มีผลคาดหวังตามเปาหมาย ในกรณีที่ไมเปนไปตามแผนงานหรือตัวชี้วัดสามารถกำหนดปญหา ปรับแกไขกลยุทธ ออกแบบ ปรับการดำเนินงาน
จัดการทรัพยากรไดอยางทันทวงทีในระหวางดำเนินโครงการเพื่อใหไดผลเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด
ระบบการติดตามกำกับ (Monitoring system) เปนกระบวนการที่มีการรวบรวม วิเคราะหกลุมขอมูลหลักอยางสม่ำเสมอ สงผลใหได
ขอมูลที่ชวยในการประเมินปญหา และวางแผนในการแกไขปญหา ระบบการติดตามที่มีประสิทธิผลที่ดี ตองมีความตอเนื่องและมีลักษณะดังนี้
- ขอมูลจากระบบติดตามไดนำไปใชในการคนหาสาเหตุของปญหา
- ขอมูลไดเก็บรวบรวมอยางสม่ำเสมอ สามารถติดตามและทราบถึงแนวโนมของตัวชี้วัด
- ขอมูลไดใชเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ
- การรวบรวมขอมูลไดบูรณาการในงานประจำ

การสรางระบบการติดตาม ประกอบดวย 6 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 คนหา แจกแจง และกำหนดขอมูลขาวสารที่จำเปน (Identify information needs)
เปนขั้นตอนที่สำคัญเพื่อใหทราบถึงขอมูลขาวสารที่จำเปนตองใชคืออะไร ใครเปนผูใชหลักในแตละระดับของโครงการ เนื่องจากผูใชหลัก
ซึ่งประกอบดวย ผูกำหนดนโยบาย ผูบริหารโครงการ ผูสนับสนุนงบประมาณ เจาหนาที่สาธารณสุข ชุมชน บุคคลทั่วไป ตางมีวัตถุประสงคใน
การนำไปใชแตกตางกัน ตัวอยางเชน
- ผูก ำหนดนโยบายอาจใชขอ มูลขาวสารทีเ่ ฉพาะเจาะจงประกอบการตัดสินใจวาโครงการควรดำเนินตอหรือไม หรือมีระดับความสำคัญ
อยางไร
- ผูบริหารโครงการตองการขอมูลขาวสารไปใชในการออกแบบ การวางกรอบการดำเนินงาน การวัดผลงาน ผลลัพธ คนหาปญหา
และประกอบการตัดสินใจระหวางดำเนินโครงการ
- ประชาชนทั่วไปตองการขอมูลขาวสารประกอบการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดวยตนเองหรือการขอรับบริการจากสถาน
บริการสุขภาพในการออกแบบเพื่อลดปจจัยเสี่ยงรายบุคคล
- ชุมชนตองการขอมูลขาวสารเพื่อการวิจัย วิเคราะหหาปญหาของชุมชน สรางออกแบบวิธีการการดำเนินงาน กำหนดตัวชี้วัดของ
ชุมชนเพื่อใหไดผลลัพธที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชน
โดยทั่วไปแลว ผูที่มีอำนาจหนาที่ในการคนหา แจกแจง และตัดสินใจกำหนดขอมูลขาวสารที่จำเปนที่จะใชในการติดตามกำกับโครงการ
ไดแก ผูบริหารโครงการ และทีมในการรวมประเมิน วิเคราะห นำไปสูการปรับเปลี่ยน เพื่อใหไดผลลัพธหรือเปาหมาย ผูที่มีหนาที่เก็บรวบรวม
ขอมูลตองไมตัดสินใจวิเคราะห ปรับเปลี่ยนเองบนพื้นฐานของขอมูลที่มีอยูเทานั้น
ในการเลือกตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมและตอบสนองตอการติดตามโครงการ ตองพิจารณาจากการคนหากลยุทธและมาตรการหลักของโครงการ
กิจกรรมการดำเนินงานที่สงผลชัดเจนตอการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย โดยมองจากกรอบแนวคิด ปจจัยนำเขา กระบวนการทำงาน
ผลผลิตและผลลัพธ
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-

ปจจัยนำเขา (Input) ไดแก โครงสรางกายภาพ อุปกรณ ยา ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
กระบวนการ (Process) ประกอบดวย กลุมกิจกรรมที่ลงดำเนินการเพื่อใหไดผลลัพธดานสุขภาพที่ตองการ ไดแก กิจกรรม
ดานการดูแลรักษา การใหบริการลดเสี่ยง การจัดการตนเองเพื่อลดปจจัยเสี่ยง การสรางเสริมสุขภาพ การบริหารโครงการ
เปนตน
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) เปนผลที่เกิดจากการดำเนินงานทั้งจากระบบบริการสาธารณสุข และนอกระบบบริการ
สาธารณสุข ในขณะที่ผลกระทบ (Impact) เปนผลระยะยาวตอสถานะสุขภาพของประชาชน โดยทั่วไปตัวชี้วัดของผลผลิตมักวัดคา
เปนรอยละหรือจำนวน เชน รอยละของประชาชนที่ใชสถานที่ออกกำลังกาย จำนวนของผลิตภัณฑอาหารที่มีคาปริมาณเกลือ น้ำตาล
ไขมันทรานสไมเกินเกณฑ ในขณะที่ตัวชี้วัดของผลลัพธดานสุขภาพมักวัดที่อัตราการเสียชีวิต รักษาหาย ภาวะแทรกซอน หรือ
ความพิการที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเปนวิธีการวัดเชิงปริมาณที่ใชในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน / โครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ทราบคาพื้นฐาน ตั้งคาเปาหมายของกิจกรรมและผลลัพธ วัดการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อดูทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ใชในการประเมินปรับเปลีย่ นเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค อาจนำมาเปรียบเทียบระหวางพืน้ ที่/ ประเทศ ลดความไมเทาเทียม
ของประชาชน
2. ประโยชนในการคนหาปญหา แสดงถึงความสำเร็จ / ลมเหลวของโครงการ เปนหลักฐานเชิงประจักษ สำหรับการสนับสนุนนโยบาย
ดานสุขภาพ และเปนแนวทางสำหรับผูกำหนดนโยบายถึงทิศทางในอนาคต

ตัวชี้วัด มีหลายประเภท เชน
1) เชิงผลลัพธ ไดแก การลดอัตราตาย อัตราภาวะแทรกซอน อายุขัยเฉลี่ยของประชากร การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนตน
2) เชิงการวัดปจจัยนำเขา ไดแก จำนวนของทีมบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา การใหความรู จำนวนของผูปวยที่ไดรับคำปรึกษา เปนตน
3) เชิงการวัดกระบวนการ กิจกรรมที่ดำเนินการ
ทั้งนี้ การวัดคาของตัวชี้วัด อาจแสดงในรูปของอัตรา รอยละ สัดสวน คาเฉลี่ย

การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม มีเงื่อนไข ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ตองชัดเจน ในการวัดเชิงปริมาณตองมีวิธีการคำนวณและสูตรการคำนวณที่ชัดเจน
ตองไปดวยกันกับเปาหมายและวัตถุประสงคโครงการ
เชื่อถือไดแมนยำ และมีความเที่ยงตรง
มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลโครงการ
งายตอการเขาใจ นำไปใชและวัดไดงาย

แหลงที่มาของขอมูลขาวสาร
ในการเก็บรวบรวมตัวชี้วัด สามารถหาไดจากหลายแหลง เชน
1) ตามลักษณะของการจัดเก็บ เชน แบบบันทึกรายงานผูปวยของโรงพยาบาล แบบบันทึกของโครงการ รายงานผูปวยใน การลง
ทะเบียนผูปวย การสำรวจเปนกรณี ขอมูลเฝาระวัง บทสรุป
2) จากฐานขอมูลของแหลงที่มาตางๆ ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมขอมูล
ในขั้นตอนของการรวบรวมขอมูล
1. ตองมีการพัฒนากลยุทธ เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชบอยๆ ไดแก แบบบันทึกรายงานที่พัฒนาใชในโครงการ รายงาน
ผูปวย การลงทะเบียน สำรวจปจจัยเสี่ยง สำรวจและสัมภาษณผูปวย / บุคลากรเชิงลึก การสังเกตการณ
2. ตองสำรวจกอนวามีระบบขอมูลขาวสารเดิมที่ตอบสนองตัวชี้วัดนี้อยูหรือไม ถาไมมีสามารถนำตัวชี้วัดนี้ไปบูรณาการลงในระบบ
ขอมูลขาวสารเดิมไดหรือไม สิ่งที่สำคัญในการติดตามตัวชี้วัดก็คือตองทราบวาจะติดตามอะไร ติดตามบอยแคไหน และใครเปน
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ผูรวบรวมขอมูล
ระบบการติดตามควรจะเปนสวนหนึ่งในระบบขอมูลขาวสารที่มีอยู และบูรณาการลงในกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 4 การจัดเก็บและการเรียกใช / กูคืนขอมูล
การจัดเก็บขอมูลอาจเก็บในระบบคอมพิวเตอร ซึ่งจะชวยในการคำนวณ แปรผล กอนการวิเคราะห แตในกรณีที่ไมมีทรัพยากรหรือ
ศักยภาพเพียงพอ ควรมีหนวยงานยอยชวยในการออกแบบการจัดการขอมูลเปนการเฉพาะ การเขาถึงขอมูลก็เปนสวนหนึ่งที่มีความสำคัญ
ผูใชขอมูลเปนใครและสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางไร ระบบการกูคืนตองมีการพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาการรวบรวมและเขาถึงขอมูล

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหและแปรผล
หลังจากรวบรวมขอมูลแลว นำขอมูลมาคำนวณตัวชีว้ ดั ในรูปของความถี่ อัตรา อัตราสวน รอยละ แลววิเคราะหขอ มูล ในชวงเวลานัน้ ๆ

ขั้นตอนที่ 6 การกระจายขอมูลขาวสาร
1. การกระจายขอมูลมี 2 ระดับ ไดแก การปอนขอมูลผลการดำเนินงานกลับแกทีมงาน รวมถึงประชาชน หรือบุคคลที่มีสวนรวม
ตั้งแตขั้นตอนการวางแผนจนถึงการดำเนินงาน
2. การกระจายขอมูลสูผูใชอื่นๆ อาจผานหลายแนวทาง เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการในเวทีของการ อภิปรายผลของระบบการติดตาม
การประชุมผลสัมฤทธิ์ในการประชุมการบริหารจัดการสถานบริการสาธารณสุข การประชุมผลสัมฤทธิ์ในการทบทวนโครงการ
หรือผานชองทาง สื่อ จดหมาย ขาวตางๆ

การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบโครงการถึงความสำคัญและการนำไปใชประโยชน พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือ
แผนงานนั้นวามีมากนอยเพียงใด การประเมินผลเปนกระบวนการที่บงชี้ / ประเมินคุณคาหรือปริมาณของความสำเร็จที่ไดรับวาไดผลเปนไป
ตามเปาหมาย หรือลมเหลว จึงตองมีการเปรียบเทียบผลลัพธตามความเปนจริงกับคาที่คาดหวัง ตองคำนึงถึงเปาประสงคสูงสุด วัตถุประสงคหลัก
วัตถุประสงครอง และระบบตางๆ ของโครงการ การประเมินผล ชวยใหผูกำหนดนโยบายและผูบริหารโครงการตัดสินใจวาโครงการดังกลาว
ควรดำเนินตอไปหรือสิ้นสุดโครงการควรพัฒนาการดำเนินงานอยางไร โครงการ ควรเพิ่มหรือลดกลยุทธและเทคนิคกระบวนการอยางไร
สามารถนำโครงการไปขยายในพื้นที่ที่มีบริบทใกลเคียงไดหรือไม การจัดสรรทรัพยากรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ทฤษฎีหรือกรอบ
แนวคิดของโครงการเปนที่ยอมรับหรือไมวาสามารถชวยในการดำเนินโครงการได โดยสรุปการประเมินโครงการเปนการรวบรวม วิเคราะห
และรายงานในเชิงระบบของโครงการชวยประกอบการตัดสินใจ จึงควรประเมินเปนขั้นตอนโดยปราศจากการลำเอียง

การประเมิน แบงตามมุมมองได ดังนี้
1) มุมมองขององคกร องคกรทีร่ บั ผิดชอบในการออกแบบและการนำแผนงานสูก ารปฏิบตั ติ อ งการการประเมินถึงการบรรลุเปาประสงค
วัตถุประสงค และประสิทธิผล คนหาจุดออนหรือปญหาในการดำเนินการเพื่อนำไปใชในการพัฒนาโครงการ
2) มุมมองของผูจัดสรรงบประมาณ ตองการการประเมินวาการลงทุนในโครงการมีความคุมคาหรือมีประสิทธิผลหรือไม โครงการ
สามารถพัฒนาไดหรือไมอยางไร
3) มุมมองของผูประเมิน ตองการทราบถึงโอกาส จุดดอยในการพัฒนางานวิจัยหรือโครงการ

ประเภทของการประเมิน การประเมินโครงการใหมดานสุขภาพ อาจแบงไดหลายประเภท
แบงตามระยะหรือชวงของโครงการ
1. การประเมินในระยะแรกของโครงการ หรือ Formative evaluation เปนการทบทวน / ประเมินวรรณกรรมหรือประสบการณ
ที่นำมาใชตั้งตนโครงการ ประเมินกลยุทธหรือการดำเนินงานที่ใชวาเหมาะสมหรือไม มีความเปนไปไดหรือไม
2. การประเมินในระยะนำแผนลงสูการปฏิบัติ หรือ Process evaluation มุงเนนประเมินวาโครงการดำเนินไปตามแผนหรือไม กิจกรรม
ใดทำไดหรือไมได เพราะเหตุใด จุดเดน จุดดอย มีปญหา และอุปสรรคอะไรบาง ถาเกิดปญหาจะไดปรับปรุงแกไขอยางทันทวงที
การประเมินระยะนี้มีบทบาทในการปรับปรุงการดำเนินโครงการโดยตรง
3. การประเมินเมื่อโครงการสามารถดำเนินไดอยางราบรื่นและสิ้นสุดลงหรือ Outcome evaluation การประเมินในระยะสุดทายนี้เปน
การประเมินผลลัพธและผลกระทบ
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แบงตามระยะของการนำลงสูการปฏิบัติ
1. Concurrent or Periodic evaluation เปนการประเมินขณะที่โครงการเริ่มดำเนินไป วัตถุประสงคเพื่อประเมินปจจัยนำเขาวาเหมาะสม
เพียงพอหรือไม กลยุทธ กิจกรรมสอดคลองหรือไม ประเมินในรูปของความครอบคลุม การเขาถึง การเปนที่ยอมรับ / เปนไปได
และคุณภาพของงาน การประเมินระยะนี้มุงเนนและมีประโยชนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
2. Mid - term evaluation เปนการประเมินในชวงกลางของโครงการ วัตถุประสงคเพื่อประเมินความกาวหนา วัดผลผลิต และผลลัพธ
ระยะกลาง กลยุทธ กิจกรรมเปนไปตามแผนหรือไม การดำเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม การประเมิน
ระยะนี้ชวยใหผูบริหารโครงการสามารถทบทวน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ กิจกรรมและวัตถุประสงคได
3. End-line evaluation เปนการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ประเมินทั้งในดานปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลลัพธ วัตถุประสงค
เพื่อประเมินผลลัพธเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม มีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธดานสุขภาพหรือไม กรอบแนวคิดหรือทฤษฎี มีความ
สัมพันธกับสาเหตุและผลที่ไดรับหรือไม การประเมินนี้มีประโยชนสำหรับผูกำหนดโครงการ ผูมีอำนาจตัดสินใจวาโครงการควร
ดำเนินตอไปหรือไม สิ้นสุด หรือขยาย หรือพัฒนาโครงการใหมอยางไร
ผูประเมิน สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งในการประเมิน คือ การประเมินนั้นดำเนินการโดยหนวยงานภายนอกหรือหนวยงานภายใน
1) การประเมินภายใน เปนการดำเนินงานโดยผูบริหารโครงการ ผูจัดการและทีม ซึ่งพบวาอาจเปนการประเมินโดยมีแนวโนม
ที่จะลำเอียง เขาขางตนเอง ดังนั้น การประเมินภายในจึงมักใชในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความเขาใจในวัตถุประสงค ทรัพยากร
กิจกรรมของโครงการ และกลุมเปาหมาย
2) การประเมินภายนอก เปนการดำเนินงานโดยหนวยงานภายนอก เพื่อใหปราศจากลำเอียง ไดผลการประเมินที่เชื่อถือได เที่ยงตรง
มากที่สุด ควรใชในการประเมิน Outcome หรือ End-line evaluation ในการประเมินผูที่ไดรับการประเมินนอกจากผูที่รับผิดชอบ
หรือมีบทบาทในโครงการแลว บางครั้งอาจจะตองประเมินประชาชน สื่อ ภาคีเครือขาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
รูปแบบการประเมิน หรือกรอบแนวคิด แบบแผนในการประเมิน แสดงใหเห็นถึงรายการที่ ควรประเมิน หรือกระบวนการของการประเมิน
ซึ่งตองมีความชัดเจนวาจะประเมินในเรื่องใดบาง (What) ในขณะเดียวกันในแตละรายการควรเสนอแนะวิธีการ (How) วาควรพิจารณา
หรือตรวจสอบอยางไร โดยทั่วไปการประเมินโครงการดานสุขภาพใชกรอบแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปจจัยนำเขา กระบวนการ
สูผลลัพธดังแผนภาพภาคผนวก ข. 1
แผนภาพภาคผนวก ข. 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยนำเขา กระบวนการ สูผลลัพธ
INPUTS

PROCESS

OUTPUTS

PRIMARY
EFFECTS

BEHAVIOR
CHANGE

HEALTH STATUS
CHANGE

EVALUATION

ขอบเขตของการประเมิน (Areas of Evaluation)
ในการประเมินตองทราบถึงวัตถุประสงคหลักและรองของการประเมินที่ชัดเจน เพื่อเปนทิศทางใหทราบวาการประเมินมุงศึกษา
ประเมินในดานใดบาง ตัวอยางขอบเขตของการประเมิน มีดังนี้
1) ประเมินองคประกอบของระบบ (Evaluation of System Components) ไดแก ประเมินเปาหมาย (Goal) กลยุทธ (Strategy) ปจจัย
นำเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) แผนงาน และการนำแผนสูการปฏิบัติ (Planning and Implementation)
ประสิทธิผล (Effectiveness)
2) ประเมินดานระบบการเงิน (Evaluation of Financial System)
3) ประเมินดานผลสัมฤทธิ์ (Performance Evaluation)
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4) ประเมินความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ (Economic Evaluation) ไดแก Cost Benefit Analysis, Cost Effectiveness, Cost Utility Analysis
5) ประเมินดานคุณภาพระบบบริการ (Evaluation of Quality of Services) ไดแก ประเมินโครงสราง (Structure) กระบวนการ (Process)
ผลลัพธ (Outcome)
แผนภาพภาคผนวก ข 2 ขอบเขตของการประเมิน

Area of Evaluation
Evaluation of Financial Systems
Performance Evaluation
Economic Evaluation
• Cost Benefit Analysis
• Cost Effectiveness Analysis
• Cost Utility Aualysis

Evaluation of System Components
• Goal
• Effectiveness
• Inputs
• Process
• Output
• Strategy
• Planning & Implementation
Evaluation of Quality of Services
• Structure
• Process
• Outcome

ขั้นตอนของการประเมิน
1. วิเคราะหโครงการที่จะประเมิน ศึกษารายละเอียดโครงการกอนดำเนินการประเมินโครงการถึงเปาหมายสูงสุด วัตถุประสงค
ของโครงการ วิเคราะหวัตถุประสงคใหเห็นวาวัตถุประสงคที่ตองการคืออะไร
2. แปลงจากเปาหมายสูงสุดสูตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม ตอบสนองตอวัตถุประสงค ตัวชี้วัดสามารถวัดได เชื่อถือได แมนยำ เที่ยงตรง
และมีความเฉพาะเจาะจงหรือไม ซึ่งตัวชี้วัดอาจมีมากกวาหนึ่งตัวชี้วัดในการตอบวัตถุประสงค
3. ออกแบบการประเมิน คำถามในการประเมินขึ้นกับการออกแบบของแตละโครงการ
4. รวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัด ความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล เปนสิ่งที่สำคัญที่จะชวยใหตัวชี้วัดเชื่อถือได มีความเที่ยงตรง
ไดขอสรุป ดังนั้น ตองมีการพัฒนาเครื่องมือในการเก็บขอมูล วิธีการเก็บขอมูล อบรม / สื่อสารบุคลากรที่เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหมาซึ่งคุณภาพของขอมูลและลดความเบี่ยงเบน ปราศจากการลำเอียง
5. การวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลในโครงการ และนอกโครงการ
6. การกระจายขอมูล

การออกแบบการประเมิน
ในการออกแบบการประเมินโครงการดานสุขภาพที่ดี ควรมีกลุมทดลองเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมและเปรียบเทียบกอนและหลังการ
ใหมาตรการ แตในทางปฏิบัติแลวพบวาโครงการสวนใหญมักมีกลุมทดลองอยางเดียว โดยไมมีกลุมควบคุมและวัดผลลัพธกอนและหลังให
มาตรการ เนื่องจากมีความสะดวกในการดำเนินงาน แมวาบางครั้งพบความแปรปรวนจากความลำเอียง
สำหรับการออกแบบโครงการที่พบบอยรองลงมา ไดแก มีกลุมทดลองอยางเดียว / ไมมีกลุมควบคุมและวัดผลลัพธหลังโครงการ
โดยปราศจากการเปรียบเทียบกับกอนใหมาตรการ การออกแบบลักษณะนี้ใชประโยชนไดนอย
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เครื่องมือการประเมิน
การเลือกเครื่องมือประเมินขึ้นกับการออกแบบและขอบเขตของการประเมิน เครื่องมือที่สำคัญ และใชบอย ไดแก
- การทบทวนบันทึกและรายงาน ควรเริ่มตั้งแตนโยบาย เปาหมายสูงสุด วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการดำเนินงาน ตัวชี้วัดหลัก
ควรดำเนินการเปนระยะถึงความกาวหนาของโครงการ
- การสัมภาษณ อาจเปนรายบุคคลหรือชุมชน ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุข (ประเมินปริมาณและคุณภาพของการใหบริการ) ผูบริหาร
โครงการ (ประเมินขอมูลดานนโยบาย กลยุทธ โครงสรางองคกร องคประกอบโครงการ) ผูมีสวนไดสวนเสีย (ประเมินการเขาถึง
การเปนที่ยอมรับและคุณภาพของระบบบริการ) ทั้งนี้เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดออน ขีดจำกัด และโอกาสพัฒนาในดานตางๆ
- การสำรวจ เปนเครื่องมือที่สำคัญและใชบอยในการเก็บรวบรวมขอมูล การสำรวจกลุมประชากร / ชุมชน อาจออกแบบรวมกับการ
ตรวจรางกายหรือตัวชี้วัดทางดานชีวเคมี และอยูในรูปแบบตางๆ เชน การสัมภาษณรายบุคคล การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ
ทางโทรศัพท เพื่อประเมินการเขาถึงคุณภาพของระบบบริการและการเปนที่ยอมรับ ความครอบคลุมของโครงการ ผลลัพธ
และผลกระทบ
- การสังเกตจากกระบวนการของระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหกระบวนการของการรักษา การประเมิน
สมรรถนะของผูใหบริการดานสุขภาพ
- การสัมภาษณ / สนทนารายกลุม เปนเทคนิคสำคัญในการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรู ตระหนัก
ของชุมชนเกี่ยวกับโครงการและระบบบริการ การไดรับประโยชน ปริมาณและคุณภาพที่ไดรับจากโครงการและรับบริการสุขภาพ
- การสัมภาษณ / อภิปรายเชิงลึก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูกำหนดนโยบาย ผูบริหารโครงการ และผูจัดสรรงบประมาณ
เพื่อประเมินองคกร โครงสรางองคกร โครงสรางโครงการ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ กิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- ศึกษารายกรณี เปนการศึกษาเชิงลึกกับกลุมตัวอยางที่เปนกรณีเฉพาะหรือสำรวจในบางเรื่อง เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง สมบูรณ
ตรงตอความตองการ สามารถทดสอบกับสมมุติฐานที่ตั้งไว

เครื่องมือและวิธีการที่นิยมใชในการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือ / วิธีการ
1. เอกสารที่เกี่ยวของ
กับการติดตาม
และประเมินผล

วัตถุประสงค /
ความตองการ
เพื่อตองการทราบขอมูล
พื้นฐาน และและวิธีที่ใช
ในการติดตามและประเมินผล

ขอดี

ขอดอย

ประหยัดและไดผลดีในกรณี
เปนเจาของขอมูล

มีความยุง ยาก และความนาเชือ่ ถือของแหลง
ขอมูล

2. แบบสอบถามและ
แบบสำรวจ

ใชในการสัมภาษณ
หรือสำรวจขอมูลในเชิง
ปริมาณ

ผูตอบไมตองแสดงชื่อ
งายตอการวิเคราะห
และเปรียบเทียบ
ใชกับกลุมตัวอยางที่มีจำนวน
มากไดดี ผูตอบมีตัวตน
สามารถอางอิงได

บางครั้งใชงบประมาณมาก ไมมีการตอบ
กลับมีอคติตองมีผูเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยาง
ไมครอบคลุม คำถามที่เปนปลายเปดยาก
แกการวิเคราะห

3. การสัมภาษณ

ตองการสอบถามอยาง
ใกลชิดเพื่อที่จะไดคำตอบ
ที่ตรงตอความตองการ
ทั้งที่เปนบุคคลและกลุม
บุคคล

สามารถรักษาระยะหาง
มีความยืดหยุน มีการโตตอบ
ระหวางผูส มั ภาษณและผูถ กู
สัมภาษณ

มีความยุงยากในการวิเคราะห
และเปรียบเทียบ บางครั้ง ผูสัมภาษณ
มีอคติ ใชเวลามาก ตองใชความชำนาญ
ความยืดหยุนในการสัมภาษณอาจเปน
สาเหตุใหขอมูลบิดเบือน และหากกลุม
ตัวอยางมีจำนวนมากจะเปนปญหาในการ
รวบรวมขอมูล
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เครื่องมือ / วิธีการ
4. การสังเกต

วัตถุประสงค /
ความตองการ
ตองการสังเกต ตรวจสอบ
การปฏิบัติกลุมตัวอยาง
หรือขอมูลโดยตรง

ขอดี

ขอดอย

ไดขอมูลโดยตรง ปรับวิธี
ขอมูลที่ไดขึ้นอยูกับผูสังเกต มีขอจำกัด
การดำเนินงานไดตลอดเวลา มีความซับซอนในการสังเกต ยุงยากในการ
อยูในสถานการณจริง
แปลความเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไดใชเวลา
มาก ตองการผูเชี่ยวชาญในการสังเกต

5. การสนทนากลุม

ตองการสอบถามกลุม
ตัวอยางจำนวน 8 - 10 คน
ที่เปนตัวแทนของประชากร
ที่มีความสัมพันธกับเรื่อง
ที่ตองการทราบ ที่มีความ
ยุงยากและซับซอน
ที่เกี่ยวของกับทัศนคติ
อำนาจหรือหนาที่ที่ปฏิบัติ

มีประสิทธิภาพ สมเหตุ
สมผล ใชเวลาคุมคา
ไดแนวคิดใหมๆ ไดขอมูล
เชิงลึก สามารถประเมินผล
กระทบตอผูม สี ว นไดสว นเสีย

มีความยากในการวิเคราะหการตอบสนอง
ของกลุมสนทนา ตองการความรวมมือที่ดี
การคัดเลือกกลุมสนทนาทำไดยาก

6. กรณีตัวอยาง

ตองการศึกษาเชิงลึกกับ
กลุมตัวอยางที่เปน
กรณีเฉพาะ

ไดขอมูลเชิงลึกและเปนจริง
สมบูรณ ตรงตอความ
ตองการและสามารถทดสอบ
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว

ใชเวลามาก บางครั้งกลุมตัวอยางขยาย
วงกวางเกินที่กำหนด

7. ผูสัมภาษณ

ตองการผูเชี่ยวชาญ
และชำนาญการในเรื่องที่
ตองการสัมภาษณ
และติดตามโดยตรง

มีความชำนาญในการคนหา
และติดตามขอมูล มีความ
สะดวก ไดขอมูลที่ตรงตอ
ความตองการ

เสี่ยงตอการเกิดอคติของผูสัมภาษณ
ตารางเวลาที่นัดหมายตองแนนอน
ความสัมพันธระหวางผูสัมภาษณกับผูถูก
สัมภาษณ 1 มีผลตอการสัมภาษณ

คุมคา สมเหตุสมผล
ใชงบประมาณนอย

ขอมูลที่ไดจะไมมีการอธิบายความหมาย

8. การวัดโดยใชเครื่องมือ ขอมูลทีจ่ ะวัดมีปริมาณมาก
ในการวัดโดยตรง
และตองการแยกแยะ
ประเภทขอมูลที่จะวัด
วิเคราะหขอมูลโดยตรง

เทคนิคการประเมิน
วัตถุประสงคและกรอบระยะเวลาของการประเมิน ชวยในการตัดสินใจวาควรใชเทคนิคเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือประกอบกับ
วิธีการประเมินทางดานคุณภาพที่ใชประเมินไดรวดเร็ว ไดแก การสัมภาษณ การอภิปรายกลุม ในขณะที่การประเมินผลลัพธอาจตองใชการ
ประเมินทางดานปริมาณ ไดแก การสุมสำรวจ การรายงานเฝาระวังปจจัยเสี่ยง รายงานการเสียชีวิต ภาวะแทรกซอน
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ตัวอยาง

บันทึกการติดตามและประเมินผล
ครั้งที่ ……………….
วันที่….... / …… / ……
ชื่อโครงการ
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
หัวหนาโครงการ ………………………………......…………………………………..……………………...…………………
หนวยงานทีส่ ังกัด …………………………………………..………………….……………………………...…………………
ที่อยู ………………………………………………………...………………… โทรศัพท …………………....………………
ผลการวิเคราะหการดำเนินการติดตามและประเมินผล
1. การดำเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนหรือไม สามารถแลวเสร็จทันเวลาหรือไม มีการเปลี่ยนแผนงานหรือไมอยางไร
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
2. การดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิผลเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
3. การดำเนินกิจกรรมสามารถเพิ่มเปาหมายหลักและรองอยางไร
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
4. การสนับสนุนตางๆ จากบุคคลและหนวยงานอื่นๆ มีหรือไม อยางไร (เชน การสนับสนุนของหนวยงานตนสังกัด เพื่อนรวมงาน
นักวิชาการ หนวยงานทองถิ่น หรือตัวแทนชุมชนอื่นๆ)
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
5. การบริหารงบประมาณเปนอยางไร เพียงพอหรือไม (โปรดกรอกขอมูลในแบบบันทึกงบประมาณ)
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
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6. ปญหาและอุปสรรคมีอะไรบาง ดำเนินการแกปญหาอยางไร
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
7. บรรยากาศและภาพรวมของโครงการเปนอยางไร (เชน ความมุงมั่นและความตั้งใจของคณะทำงาน การบริหารจัดการทั้งหมด)
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
8. ขอเสนอแนะ (ตอหนวยงานตนสังกัด และเครือขายการการจัดบริการคัดกรองและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอในสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน)
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
9. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล (ตอการพัฒนางานโครงการ และอื่นๆ)
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
………………………………………………………………………………………….…………………...…………………
ลงชื่อ .…………………………………………
(………..……………………………….)
ประธานคณะทำงานติดตามประเมินผล
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ภาคผนวก ค
หลักสูตร National Capacity Strengthening Workshop for
Programme Managers on Integrated Prevention and Control
of Non-communicable Diseases (WHO)
ขอความสำคัญ (Key Messages) ในเนื้อหาหลักสูตร 10 หนวยการเรียนรู มีดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ 1 บทนำและภาพรวม
1. โรคไมติดตอ (Non-communicable Disease; NCDs) เชน โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / โรคหืด โรคจิต
และการบาดเจ็บ เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากภาระโรคติดตอที่ลดลงทีละนอย โลกาภิวัตน ประชากรมีอายุ
มากขึ้น และการมีพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน
2. โรคไมติดตอเปนสาเหตุการเสียชีวิตรอยละ 54 ทำใหมีผูพิการจำนวนมาก และทำใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
มหาศาลในประเทศตางๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะมีการเพิ่มจำนวนอยางรวดเร็ว หากไมมีการกำหนดนโยบาย
และแผนงานที่สำคัญและทำไดจริงไว
3. โรคไมติดตอ เกิดจากปจจัยเสี่ยงหลายปจจัย (ยาสูบ แอลกอฮอล การไมออกกำลังกาย อาหารทำลายสุขภาพ ระดับน้ำตาล
และไขมันสูง และความดันโลหิตสูง) ซึ่งสามารถทำใหลดลงไดอยางมีประสิทธิผล โดยการใหความรูผานทางนโยบายและแผนงาน
ที่มีประสิทธิผลในการใชตนทุนและบูรณาการ
4. การเสริมสรางขีดความสามารถ (capacity strengthening) ของผูบริหารโครงการ ผูกำหนดนโยบาย ผูจัดการแผนงาน และผูให
บริการสุขภาพ เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสำหรับการสราง การบูรณาการ การดำเนินงาน และการประเมินนโยบายและแผนงาน
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

หนวยการเรียนรูที่ 2 ปจจัยกำหนดสุขภาพ และบทบาทของการสงเสริมสุขภาพ
1. สาเหตุแทจริงของการเกิดโรคไมติดตอ เกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคม วิถีชีวิต และปจจัยเสี่ยงทางชีวภาพซึ่งมีความสัมพันธ
โดยตรงตอโรค
2. การบริการสุขภาพ (health service) มีความครอบคลุมถึงการจัดการกับโรคและปจจัยเสี่ยง ซึ่งปจจัยทางสังคมนี้สามารถปองกัน
การเกิดโรคหลายโรค
3. กลยุทธการสงเสริมสุขภาพ ทำใหเกิดนโยบายดานสาธารณสุข ซึง่ จะทำใหประสบความสำเร็จในการเปลีย่ นแปลงแนวโนมการเพิม่ ขึน้
ของโรคไมติดตอ
4. การสำรวจหาแหลงและปจจัยทางสังคมในหลายๆ ประเทศ มีความจำเปนตอการวางแผนการสงเสริมสุขภาพ
5. กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน และเปนแกนนำในการเปลีย่ นแปลงนโยบายหลายๆ ดาน เพือ่ บรรลุเปาหมาย
ทางสาธารณสุข

หนวยการเรียนรูที่ 3 ภาระโรค และผลกระทบจากโรคไมติดตอสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1. โรคไมติดตอ กำหนดเปนภาระหลักของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในแงของการเสียชีวิต การเกิดโรค ความพิการ
และการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งโรคเหลานี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
2. ปญหาสำคัญทั้งในเพศหญิงและเพศชาย กลุมวัยทำงาน ประชาชนในพื้นที่ชนบทและยากจน
3. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เกิดจากคาใชจายในการรักษา การสูญเสียเนื่องจากการตายและความพิการที่เกิดขึ้นกอนวัยอันควร
และนำไปสูปญหาความยากจน ซึ่งเปนภาระหนักของบุคคล ครอบครัว และประเทศ
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4. ความเขมแข็งของงานดานระบาดวิทยาที่คำนึงถึงความถูกตองและนาเชื่อถือเปนตัวอยางความพยายามลดภาระโรคใหนอยลง
โดยการปองกัน การสงเสริม การรักษา และการฟนฟูสภาพอยางเหมาะสม
5. การใชขอมูลโรคไมติดตอมีขอจำกัด จึงมีความจำเปนในการจัดการใหเปนระบบ เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ และแสดงขอมูลโรค
ไมติดตอในแงมุมตางๆ ได

หนวยการเรียนรูที่ 4 ปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอ
1. โรคไมติดตอ มีสาเหตุจากปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน การใชยาสูบ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล การรับประทานผักและผลไมนอย
การขาดกิจกรรมทางกาย ความดันโลหิตสูง คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง อวนหรือน้ำหนักเกิน มลพิษทางอากาศ และควันจาก
การใชเชื้อเพลิงแข็ง
2. ปจจัยเสี่ยงนี้จะนำไปสูการเจ็บปวย เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน (สามารถเปนไดท้งั โรคและปจจัยเสี่ยงของอัมพฤกษ
อัมพาต) มะเร็ง โรคปอดอุดกั้น และโรคหืด
3. ปจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและมีผลตอมุมมองการเปลี่ยนแปลงตลอดชวงชีวิต (Life course perspective) และการลดภาระเปนเหตุให
ความเสี่ยงลดลง
4. โรคไมติดตอสามารถปองกันและควบคุมไดโดยการใหความรูรวมกับการปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและประชาชน
5. ระดับประชาชนทั่วไป (population-wide approach) เปนกลยุทธหลัก และควรเชื่อมโยงกับระดับปจเจกบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
(high-risk approach)

หนวยการเรียนรูที่ 5 พื้นฐานทางดานสาธารณสุขในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
Section A: พื้นฐานงานทางดานสาธารณสุข
1. ผลกระทบทางดานพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในงานดานสาธารณสุขและแผนงานทางดานยุทธศาสตรและนโยบายซึ่งจะนำไปสูความสำเร็จ
ในการลดโรคไมติดตอ
2. การประยุกตใชของประชากรและการประเมินผลกระทบระดับตัวบุคคลอยางยั่งยืนในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
3. เขาใจและตอบสนองความตองการดานวิธีการในการดำเนินชีวิต
4. หลักการทางดานงานสาธารณสุขและผลกระทบเชิงบวกทางดานวิทยาศาสตร
5. โครงสรางและนโยบาย กฎเกณฑ เครื่องมือที่จะใชในการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ การปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมและผลที่
เกิดจากการดูแลสุขภาพ
6. การประเมินคาทางดานนโยบาย ขอบเขตของงานในการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
Section B: ความรูและวิธีการปองกันและควบคุมโรค กฎเกณฑ การปรับปรุงสิ่งแวดลอมและการบริการทางดานสุขภาพ

หนวยการเรียนรูที่ 6 ความหมายของสาธารณสุข คำอธิบาย ผลลัพธที่เกิดขึ้น
1. การพัฒนานโยบายยังไมสามารถตอบรับภาระโรคของโรคไมติดตอ เนื่องจากยังมีความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับธรรมชาติการ
เกิดโรคไมติดตอและอิทธิพลจากระบบการคาระหวางชาติที่ไมสนับสนุนคานิยมเรื่องสุขภาพ
2. การประเมินงานทางดานสาธารณสุขตองมีความเหมาะสม ถูกตองและวิธีการโฆษณานโยบาย การจัดระบบงานทางดานการตลาด
ของการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
3. นโยบายที่สงเสริมสนับสนุนงานดานสาธารณสุขและระบบการจัดการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยการเรียนรูท ่ ี 7 การกำหนดนโยบายทางดานสาธารณสุข การวางแผน หลักสูตรการปองกันและควบคุมโรคไมตดิ ตอ
1. การเฝาระวังโรคไมติดตอและความเสี่ยงดานการพัฒนานโยบายและการวางแผนทางดานกลยุทธใหมีประสิทธิภาพและการดำเนิน
การใหบรรลุผลสำเร็จ
2. การเฝาระวังอยางตอเนื่อง การจัดการระบบสารสนเทศ และการบริการทางดานสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีตัวชี้วัดและวัตถุประสงคที่มีความนาเชื่อถือ
3. การจำแนกขอมูลตองมีการกำหนดความรับผิดชอบใหมีความเหมาะสมและมีศักยภาพและทำการเฝาระวังอยางตอเนื่อง
4. การกำหนดนโยบายและเปาหมายระบบการประเมินผลความสำเร็จ / ความลมเหลวของโรคไมติดตอ
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หนวยการเรียนรูที่ 8 ระบบการเฝาระวังโรคไมติดตอ
1. การเฝาระวังเปนกระบวนการที่สำคัญสำหรับการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการดำเนินงานเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานดานสุขภาพ
2. ระบบการเฝาระวังโรคไมติดตอครอบคลุมขอมูลการตาย จำนวนผูปวยและปจจัยเสี่ยง ดังนั้น การรวบรวมขอมูลปจจัยเสี่ยง
โรคไมติดตอ จึงมีความสำคัญสำหรับการวางแผนเพื่อปองกัน เนื่องจากขอมูลการเฝาระวังโรคไมติดตอสวนหนึ่งเปนขอมูลที่ไม
เกี่ยวของกับภาคสวนสุขภาพ
3. องคการอนามัยโลกยอมรับวาเครื่องมือที่ไดมาตรฐานนั้น มีความสำคัญสำหรับการเฝาระวัง แตการนำไปใชนั้นประเทศตางๆ
จำเปนตองพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการ
4. ขอมูลที่ไดจากระบบการเฝาระวังสามารถสะทอนแนวโนมการเกิดโรคตามสถานที่และเวลา การวิเคราะห และแปรผลจะตองอธิบาย
ใหเห็นรูปแบบของพฤติกรรมสุขภาพจำแนกตามสถานที่ เพื่อใชสำหรับกำหนดปฏิบัติการการปองกัน
5. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและมีระบบพื้นฐานที่จำเปนมีความสำคัญตอระบบเฝาระวังที่พรอมรับสถานการณ
ระบบการเฝาระวังจะตองมีการประเมินเปนระยะๆ เพื่อตรวจสอบวาสามารถตอบสนองความตองการดานสาธารณสุขและ
การศึกษาวิจัยหรือไม

หนวยการเรียนรูที่ 9A การติดตามและการประเมิน
1. การติดตาม และการประเมินในโปรแกรมการปองกันและควบคุมมีความสำคัญสำหรับการวัดผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ
ของโปรแกรม
2. การบูรณาการการติดตามเขากับระบบสารสนเทศของระบบบริการสุขภาพจะทำใหมีการติดตามที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ตองมีการกำหนดตัวชี้วัดการติดตามที่สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโปรแกรม ซึ่งตองมีความเที่ยงและความตรง
4. ระบุแหลงขอมูลขาวสาร ผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลขาวสารและการสงตอขอมูลขาวสารอยางสม่ำเสมอ
5. การพัฒนาบุคลากรและสิ่งจำเปนพื้นฐานสำหรับการติดตามเปนสิ่งสำคัญ
6. ควรกำหนดใหมีการประเมินความเปนไปไดของวัตถุประสงคในโปรแกรมเพื่อใชในการปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธ
การประเมินระยะสุดทายจะดำเนินการเพือ่ ประเมินผลสำเร็จ และความลมเหลวของโปรแกรมการปองกันและควบคุมโรคไมตดิ ตอ
ซึ่งใชเปนขอมูลสำหรับการกำหนดนโยบายและกลยุทธ

หนวยการเรียนรูที่ 9B Cost Effectiveness of Interventions
1.
2.
3.
4.

คาใชจายในการดำเนินงานมีความสำคัญตอการเลือกวิธีการดำเนินงานเชนเดียวกับประเด็นประสิทธิผล
การวิเคราะหประสิทธิผลของคาใชจายจะชวยใหการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดมีประสิทธิภาพ
กลยุทธการจำกัดคาใชจายจำเปนตองใช Cost profiles
โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอในประเทศกำลังพัฒนาตองมีการประมาณการประสิทธิผลคาใชจาย

หนวยการเรียนรูที่ 10 Global, Regional and National Initiatives for Prevention and Control of NCDs
1. การเตรียมรับภัยคุกคามจากโรคไมติดตอของประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลาง จะตองมุงเนนที่การปองกันและควบคุม
2. การเริ่มตนกำหนดปจจัยกำหนด และปจจัยเสี่ยงของโรคไมติดตอมีความคลายคลึงกัน การกำหนดยุทธศาสตรการปองกันเปน
วิธีทำใหคาใชจายเกิดประสิทธิผล และมีความยั่งยืน
ั นาประเทศสมาชิกใหสามารถดำเนินงานไดบนฐานของขอมูลเชิงประจักษ ซึง่ ประกอบดวย
องคการอนามัยโลก มีความมุง หมายทีพ่ ฒ
การเฝาระวัง การสนับสนุน การมีเครือขาย ความรวมมือ การพัฒนาบุคลากร และการสรางความเขมแข็งของนโยบายและโปรแกรม
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผูแตง
แพทยหญิงฉายศรี สุพรศิลปชัย
นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรอายุรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- Master of Public Health (Chronic Disease Epidemiology) Tulane University School of Pubic Health, USA
นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
- พยาบาลศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- สาธารณสุขศาสตร (เอกบริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สาธารณสุขศาสตร (เอกสาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรระบาดวิทยา รุนที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม : เอกวิเคราะหนโยบายและการวางแผนทางสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา )
ดร.นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ
ผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ป พ.ศ. 2533
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ป พ.ศ. 2541
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ป พ.ศ. 2551
แพทยหญิงทัศนีย เอกวานิช
นายแพทย 9 วช. รักษาการผูอำนวยการกองการแพทย เทศบาลนครภูเก็ต
- อนุมัติบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) จากแพทยสภา
- DIPLOMA IN DERMATOLOGICAL SCIENCE จาก University of Wales College of Medicine, Cardiff, UK. (ประเทศอังกฤษ)
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (ทางรัฐประศาสนศาสตร) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
- อนุมัติบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรครอบครัว จากแพทยสภา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารมืออาชีพ (ระดับ 9) จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- วุฒบิ ตั รหลักสูตรการพัฒนาความสามารถผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ สำหรับผูบ ริหารทองถิน่ ในจังหวัดภูเก็ต จากสถาบัน
พระปกเกลา
แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
หัวหนากลุมควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม สำนักโรคไมติดตอ
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรผูมีความรูความชำนาญสาขากุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัติบัตรผูมีความรูความชำนาญสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน จากแพทยสภา
นางรัตนาภรณ ฮิมหมั่นงาน
ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
- พยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
นางจินตนา แววสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จ.ราชบุรี
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ (วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ)
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางพรรณี ทิพยธราดล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโรคไมติดตอ
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
- ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
นางสาวสุธาทิพย ภัทรกุลวณิชย
นักวิชาการสาธารณสุข สำนักโรคไมติดตอ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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ภาคผนวก จ
รายชื่อคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร
การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตออยางบูรณาการ
1.

คณะที่ปรึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2.

แพทยหญิงฉายศรี สุพรศิลปชัย
นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล
รศ.ดร.วิชัย วงษใหญ
นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ
แพทยหญิงทัศนีย เอกวานิช
ดร.อดิศักดิ์ สัตยธรรม
รศ.ดร.อรวรรณ แกวบุญชู
ดร.มารุต พัฒผล

รักษาการผูทรงคุณวุฒิดานเวชกรรมปองกัน กรมควบคุมโรค
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
อาจารยพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
ผูอำนวยการกองการแพทย สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
National Professional Officer (Monitoring and Evaluation), WHO Thailand
อาจารยประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารยประจำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
นางรัตนาภรณ ฮิมหมัน่ งาน
นางฐิตมิ า โกศัลวิตร
นางเสาวลักษณ มุสิกะรังสี
นางจินตนา แววสวัสดิ์
นางศุภวรรณ มโนสุนทร
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
นางพรรณี ทิพยธราดล
นางเพชราภรณ สมบูรณบูรณะ
นางสาวกุลพิมน เจริญดี
นางสาวนิพา ศรีชาง
นางสาวสุธาทิพย ภัทรกุลวณิชย
นางสาวลินดา จำปาแกว

นายแพทยชำนาญการพิเศษ สำนักโรคไมติดตอ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จ.นครราชสีมา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่ 5 (ราชบุรี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักโรคไมติดตอ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโรคไมติดตอ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโรคไมติดตอ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโรคไมติดตอ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโรคไมติดตอ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักโรคไมติดตอ
นักวิชาการสาธารณสุข สำนักโรคไมติดตอ
นักวิชาการสาธารณสุข สำนักโรคไมติดตอ

