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สํานักโรคไมติดตอมีวิสัยทัศนที่จะเปนองคการชั้นนําของประเทศดานวิชาการ         
และผลักดันนโยบายการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ และ      
มีพันธกิจหลักในการพัฒนาองคความรู  เทคโนโลยี และสรางนวัตกรรม  พัฒนาระบบเฝาระวัง    
และฐานขอมูล  สื่อสารเตือนภัย และถายทอดองคความรูและนวัตกรรม  ผลักดันนโยบาย  
ประสาน  สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือขายเพ่ือการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุม     
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  ดังนั้นเพ่ือใหเจาหนาที่ของสํานักโรคไมติดตอสามารถดําเนินงาน
ใหบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศนดังกลาว  สํานักโรคไมติดตอจึงไดวิเคราะหหากระบวนการ
สรางคุณคา  ซึ่งเปนกระบวนการที่สรางประโยชนใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย       
อันจะสงผลตอการบรรลุพันธกิจหลัก และกระบวนการสนับสนุนที่ชวยใหกระบวนการ        
สรางคุณคาสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และนํากระบวนการดังกลาวมาจัดทํา
เปนคูมือการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐาน เพ่ือใหเจาหนาที่    
ผูมารับราชการใหมหรือผูมารับชวงงานตอจากผูปฏิบัติงานเดิมเขาใจวิธีการปฏิบัติงานที่เปน
มาตรฐานไดอยางรวดเร็ว  สามารถวางแผนการทํางานเพ่ือใหไดผลงานออกมาตามเปาหมาย 
ลดความซ้ําซอนในการทํางาน และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 นี้  สํานักโรคไมติดตอไดนํากระบวนการสรางคุณคา       
มาจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานฯ จํานวน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการพัฒนาระบบ       
เฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  และกระบวนการผลักดันนโยบาย  ประสาน  สนับสนุน 
เพ่ือการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  ซึ่งสํานักโรคไมติดตอจะนําคูมือ       
การปฏิบัติงานฯ ออกเผยแพรตามชองทางตางๆ เพ่ือส่ือสารและทําความเขาใจกับผูเก่ียวของถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู มือดังกลาว  และหากผู เกี่ยวของพบปญหาอุปสรรคหรือ               
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  สํานักโรคไมติดตอจะรวบรวมนํามาทบทวนและปรับปรุงคู มือ         
การปฏิบัติงานฯ ในโอกาสตอไป 

 
 
 
                                   (ดร.นายแพทยภานุวัฒน  ปานเกตุ) 
                                      ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ 
                                             มิถุนายน 2553 
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  คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง  การพัฒนาระบบเฝาระวงัโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
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  คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การผลักดันนโยบาย  ประสาน  สนับสนุน   
      เพ่ือการปองกันควบคมุโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
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  แบบสอบถามความคดิเห็นตอขั้นตอนการปฏิบัตงิานของคูมือการปฏิบัติงานเรื่อง  
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วิสัยทัศน 
เปนองคการชั้นนําของประเทศ 

ดานวิชาการ และผลักดันนโยบาย 
การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

 พันธกิจ 
พัฒนาองคความรู  เทคโนโลยี และสรางนวัตกรรม  พัฒนาระบบเฝาระวังและ
ฐานขอมูล  สื่อสารเตือนภัย และถายทอดองคความรูและนวัตกรรม  ผลักดัน
นโยบาย  ประสาน  สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือขายเพื่อการเฝาระวัง  

ปองกัน  และควบคมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

กระบวนการสรางคุณคา 
1. กระบวนการพัฒนาองคความรู  เทคโนโลยี  และสรางนวัตกรรมเพื่อการปองกัน 
ควบคุม โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
2. กระบวนการพัฒนาระบบเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
3. กระบวนการสื่อสารเตือนภัยและถายทอดองคความรูและนวัตกรรม เพื่อการปองกัน 
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  
4. กระบวนการผลักดันนโยบาย  ประสาน  สนับสนุน เพื่อการปองกัน ควบคุมโรค   
ไมติดตอและการบาดเจ็บ 
5. กระบวนการพัฒนาศักยภาพเครือขายเพื่อการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรค   
ไมติดตอและการบาดเจ็บ  
6. กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร  
7. กระบวนการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยง  และภาระโรคไมติดตอ   
และการบาดเจ็บ 

กระบวนการสนับสนุน 
                         1. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                         2. กระบวนการจัดการความรู 
                         3. กระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
                         4. กระบวนการควบคุมภายใน 

1. องค
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
ปองกันควบคุมโรค    
ไมติดตอและการ
บาดเจ็บ 

ความรู  

Output 

2. ระบบเฝาระวังและ
ฐานขอมูลโรคฯ 
3. การสื่อสารเตือนภัย
โรคไมติดตอและ     
การบาดเจ็บ 
4. การถายทอดองค
ความรูฯ 
5. นโยบายเพื่อการ
ปองกันควบคุมโรค    
ไมติดตอและ             
การบาดเจ็บ 
6. กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ 
7. เครือขายเฝาระวัง 
โรคไมติดตอและ          
การบาดเจ็บที่มี
ศักยภาพ 

ลูกคา/ผูรับบริการ 
- ประชาชน (ประชาชน
ทั่วไป/ประชาชนตาม
กลุมวัย/ประชาชนใน 
Setting) 
- ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- ภาคีเครือขาย 
 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- ภาคีเครือขาย [สคร./
สสจ./องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.)] 
- องคกรภาคเอกชน 

1. ความต
ผูรับบริการและ          
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

องการของ

Input 

2. สถานการณปจจุบัน 
3. นโยบายในระดับ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โรคไมติดตอและ        
การบาดเจ็บ 
4. การสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ดําเนินงานฯ 
5.  องคความรู          
ที่เกี่ยวของกับ             
โรคไมติดตอและ            
การบาดเจ็บ 
6. บุคลากร (จํานวนและ
สมรรถนะของบุคลากร) 
 

1. กระทรวงสาธารณส

Supplier 
ุข 

2. สปสช. 
3. สถาบันการศึกษา 
4. องคการอนามัยโลก  
   (WHO) 
5. ภาคีเครือขาย 

Customer 
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คูมือการปฏิบัตงิาน 

 

เรื่อง 

การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคไมติดตอ 

และการบาดเจ็บ  

 

 

 

รหัส  WM 01 

 

 

 

 



 

      คูมือการปฏบัิติงาน 

   เร่ือง การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

รหัส WM 01 

 
 

 
 

การจัดทําคู มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บนี้                
มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  ซึ่งจะชวย
ใหเจาหนาที่ผูมารับราชการใหมหรือผูมารับชวงงานตอจากผูปฏิบัติงานเดิมเขาใจวิธีการปฏิบัติงาน
เฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บที่เปนมาตรฐานไดอยางรวดเร็ว  สามารถวางแผนการทํางาน
เพ่ือใหไดผลงานออกมาตามเปาหมาย  ลดความซํ้าซอนในการทํางาน และทํางานไดอยาง              
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

 
 สํานักโรคไมติดตอดําเนินงานเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  โดยมีการนําเขาและ
จัดทําขอมูลการเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  ดังนี้ 
 สวนที่ 1 กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการจัดทําสถานการณโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 สวนที่ 2 กลุมปองกันการบาดเจ็บจัดทําสถานการณและการเฝาระวังการบาดเจ็บ 

สวนที่ 3 ศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอจัดทําสถานการณและดําเนินการ  
                    สํารวจขอมูลพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) (ทุก 3 ป) 
สวนที่ 1 การจัดทําสถานการณโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการรวบรวมขอมูลจํานวนผูปวยและตายจากโรคไมติดตอและ   
การบาดเจ็บ ประจําป (ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม) โดยประสานขอขอมูลจากกลุมภารกิจดาน
ขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และนํามาคํานวณหาอัตราปวยและอัตราตาย  โดยใชฐานเปนจํานวนประชากรกลางป 
(ของกระทรวงมหาดไทย) ในกลุมโรคฯ ตอไปน้ี    

1) โรคหัวใจและหลอดเลือด (CARDIOVASCULAR DISEASE) ตามบัญชีตารางโรค
พ้ืนฐานของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไขครั้งที่ 10 (ICD10) พ.ศ. 2543-2547 อยูใน
รหัส I00 - I99  

2) โรคความดันโลหิตสูง   (Hypertension) ตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจําแนกโรค
ระหวางประเทศฉบับแกไขครั้งที่ 10 (ICD10) พ.ศ. 2543-2547 อยูในรหัส I10 - I15  

1. วัตถุประสงค (Objectives) 

ขอบเขต (Scope) 2. 
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3) โรคหัวใจขาดเลือด ตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ

ฉบับแกไขครั้งที่ 10 (ICD10) พ.ศ. 2543-2547 อยูในรหัส I20 - I25 
4) โรคหลอดเลือดสมองใหญ  ตามบัญชีตารางโรคพ้ืนฐานของบัญชีจําแนกโรคระหวาง

ประเทศฉบับแกไขครั้งที่ 10 (ICD10) พ.ศ. 2543-2547 อยูในรหัส I60 - I69 (ICD10) 
5) โรคเบาหวาน ตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไข

คร้ังที่ 10 (ICD10) พ.ศ. 2543-2547  (ICD10) พ.ศ. 2543-2547 อยูในรหัส E10 - E14 
 6) อุบัติเหตุจราจร  ตามบัญชีตารางโรคพ้ืนฐานของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับ
แกไขครั้งที่ 10 (ICD10) พ.ศ. 2543-2547  โดยหมายรวมถึง อุบัติเหตุของคนเดินเทาและคนขี่
จักรยานบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนสง (รหัส V01 – V19), ผูขับขี่จักรยานยนตไดรับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจากการขนสง (รหัส V20 - V29) และอุบัติเหตุจากการขนสงอ่ืนๆ และผลที่ตามมาของ
อุบัติเหตุจากการขนสงทั้งหมด (รหัส V30 - V99 , Y85)  
 

สวนที่ 2  การจัดทําสถานการณและการเฝาระวังการบาดเจ็บ 
กลุมปองกันการบาดเจ็บดําเนินการรวบรวมขอมูลจัดทําสถานการณและการเฝาระวัง      

การบาดเจ็บ มีวัตถุประสงค เพ่ือทราบขนาดความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของปญหา
การบาดเจ็บ และปจจัยเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ซึ่งสามารถนํามาใชในการวางแผนดําเนินงานหรือ
มาตรการปองกัน โดยการรวบรวมขอมูลการบาดเจ็บและพฤติกรรมเส่ียงจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมีขอบเขตการ
ดําเนินงานฯ ดังนี้ 

1) การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนสง โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของ
เพ่ือจัดทําสถานการณและการเฝาระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนสง ขนาดและแนวโนมของ
ปญหา และปจจัยเสี่ยง ตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไข
คร้ังที่ 10 (ICD10) (รหัส V01 – V99) เชน อุบัติเหตุจากการขนสงของผูใชรถใชถนนจากอุบัติเหตุ
ขนสงทางบก เชน คนเดินเทา ผูใชรถจักรยาน จักรยานยนต รถยนต รถโดยสาร รถบรรทุก รวมทั้ง
อุบัติเหตุขนสงทางน้ํา, อุบัติเหตุขนสงทางอากาศและอวกาศ  

2) การจมน้ําในเด็ก โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เ ก่ียวของ   เพื่อจัดทํา
สถานการณและการเฝาระวังการจมน้ําในเด็ก ขนาดและแนวโนมของปญหา และปจจัยเสี่ยง       
ตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไขครั้งที่ 10 (ICD10)    
(รหัส W65 – W74) 

3) ความรุนแรง การจัดทําสถานการณและการเฝาระวังความรุนแรง ตามบัญชีตาราง
โรคพ้ืนฐานของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไขครั้งที่ 10 (ICD10)  (รหัส X60 – Y36) 
เชน การทํารายตนเอง, การถูกผูอ่ืนทําราย เปนตน  
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4) การบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืนๆ การจัดทําสถานการณและการเฝาระวังการบาดเจ็บ
จากสาเหตุอ่ืนๆ ตามบัญชีตารางโรคพ้ืนฐานของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไขครั้งที่ 10 
(ICD10)  (รหัส W00 – W64, W75 –  X59) เชน การพลัด ตก หกลม, สาเหตุจากสารเคมีหรือ
สารพิษ, สาเหตุจากถูกความรอน ฯลฯ   
 

สวนที่ 3 การเฝาระวงัพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 การเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บมีวัตถุประสงคเพ่ือเฝาระวัง
สถานการณแนวโนมปญหาพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลสืบเนื่องจากโรคไมติดตอและการบาดเจ็บที่เปน
ปญหาสาธารณสุขของประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคหัวใจและหลอดเลือด  เบาหวาน  และ         
การบาดเจ็บ  รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย  แผนงานและโครงการที่เก่ียวของกับ 
การปองกัน  ควบคุมโรคไมติดตอและการบริการสุขภาพทั้งในระดับประเทศ  เขต  ภูมิภาค  และ
จังหวัด  โดยมีขอตกลงการเฝาระวังฯ  ดังนี้ 

1. ขอคําถามหลักจะตองบรรจุลงในแบบสัมภาษณการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บกอนที่จะบรรจุขอคําถามรอง  รวมทั้งจะตองมีการสอบถามทุกคร้ังที่มี
การสํารวจ  ทั้งน้ีเพ่ือเฝาระวังสถานการณแนวโนมปญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ มี         
ผลสืบเน่ืองจากโรคไมติดตอและการบาดเจ็บที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 

2. บุคคลตัวอยางอายุ 15 – 74 ป เปนบุคคลที่ไดรับการสุมตามแผนการสุมประชากร 
(Population  survey  and  complex  sampling  design)  และตามรายชื่อที่ไดระบุไว 
(Name  list)  ซึ่งบุคคลตัวอยางนี้สามารถประมาณกลับเปนประชากรไทย  และสามารถ
นําเสนอผลการวิเคราะหในภาพจังหวัด  เขต  ภูมิภาค  และประเทศ 

3. การเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บจะดําเนินการสํารวจทุกรอบ    
3 ป  โดยดําเนินการในปงบประมาณ  ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวย  การสุม
ตัวอยาง  การจัดพิมพแบบสอบถาม  การอบรมการเก็บขอมูล  การเก็บขอมูลภาคสนาม  
การควบคุมคุณภาพขอมูลภาคสนาม  การสแกนขอมูล  การจัดเก็บฐานขอมูล 
(Database)  การวิเคราะหขอมูล  และการจัดทํารายงานการสํารวจในระดับจังหวัด  เขต
สาธารณสุข  เขตสํานักควบคุมโรค  และประเทศ 

            

            โครงสรางแบบสัมภาษณการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
1. คําถามหลัก (Core  Component) เปนคําถามที่สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม

สุขภาพที่มีผลสืบเน่ืองจากโรคไมติดตอและการบาดเจ็บที่เปนปญหาสาธารณสุข
ของประเทศ  ประกอบดวย 
1.1 Fixed core เปนคําถามที่จะตองสอบถามทุกคร้ังที่ทําการสํารวจ 
1.2 Rotating core เปนคําถามที่สอบถามไดตามชวงเวลา 
1.3 Emerging  core  เปนคําถามที่เปนปญหาสาธารณสุขเรงดวน 
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2. คําถามรอง (Optional  Module)  เปนคําถามที่สอบถามเพ่ือขยายคําถามหลัก  
รวมทั้งเพ่ือติดตามความกาวหนาของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวของกับ
การลดปญหาสาธารณสุข 

3. คําถามเพ่ิมเติม (State-added  question)  เปนคําถามที่เพ่ิมเขามาโดยผูบริหาร
หนวยงานเครือขายหรือพ้ืนที่  ซึ่งคําถามน้ีสามารถพัฒนาเปนคําถามหลักหรือไม
ก็ได  

            โครงสรางขอคําถามการเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ป พ.ศ.2553 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  
สวนที่ 2 การรับรูสถานะทางสุขภาพ  
สวนที่ 3 การเขาถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ  
สวนที่ 4 ความตระหนักตอนํ้าหนัก  สวนสูง  และเสนรอบเอว  

 สวนที่ 5 กิจกรรมทางกายและการออกกําลังกาย 
สวนที่ 6 การกินผักผลไม  
สวนที่ 7 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ  
สวนที่ 8 การด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล  
สวนที่ 9 การคัดกรองและการเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

                             เพ่ือการปองกันโรคไมติดตอ 
 สวนที่ 10 โรคความดันโลหิตสูง 

สวนที่ 11 โรคเบาหวาน  
สวนที่ 12 ไขมันในเลือดสูงผิดปกติ  
สวนที่ 13 โรคเร้ือรัง  

 สวนที่ 14 คุณภาพชีวิตและความบกพรองทางกาย 
สวนที่ 15 การบาดเจ็บ  
สวนที่ 16 สุขภาพสตรี  
สวนที่ 17 การตรวจ เอชไอวี  
สวนที่ 18 การปองกันโรคไขหวัดใหญ  

 
 
 

คําจํากัดความ (Definition) 3. 

 ระบบเฝาระวังทางสาธารณสุข  หมายถึง  กระบวนการจัดเก็บ  วิเคราะห  และแปลผลขอมูล
ทางสาธารณสุขที่เปนไปอยางตอเนื่องและมีระบบ  รวมถึงการนําขอมูลที่วิเคราะหไดไปเผยแพรและ
ใชใหเกิดประโยชนในดานการวางแผน  การจัดทํามาตรการปองกันและควบคุมปญหาสาธารณสุข  
รวมถึงการประเมินผลมาตรการอยางทันทวงที 
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 ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอเปนผูกําหนดนโยบายและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
เฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

 นักวิชาการของกลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ  กลุมปองกันการบาดเจ็บ และศูนยขอมูลเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในคูมือการ
ปฏิบัติงานพัฒนาระบบเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 
 

 
 

สวนที่ 5.1 ผังกระบวนการจัดทําสถานการณโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 
 

   จุดเร่ิมตน/สิ้นสุด        ข้ันตอน/กิจกรรม          จุดตัดสินใจ                  การเชื่อมตอ          ทิศทางการไหล 

ขั้นตอน กลุม สว. ผอ.
สํานักฯ 

สนย. กลุมงาน
สํานักฯ 

สคร. นัก
ศึกษาฯ 

      1. ศึกษาแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีใชประกอบการ
ดําเนินงาน 

      2. รวบรวม/ประสานขอขอมูลจากหนวยงาน      
ท่ีเกี่ยวของ 

      3. วิเคราะหขอมูลหาอัตราปวย/อัตราตาย      
เปนรายโรคและจําแนกตามรายจังหวัด 

      4. นําเสนอหัวหนากลุม สว. เพ่ือตรวจสอบ  
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลฯ 

      5. นําเสนอผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ 
เพ่ือใหความเห็นชอบฯ 

      6. สงขอมูลฯ ใหผูรับผิดชอบ เพ่ือเผยแพรทาง 
Website ของสํานักฯ 

      7. เผยแพรขอมูลฯ ใหกับผูสนใจทั้งเปนทางการ
(Formal) และไมเปนทางการ (Informal) 

      8. นําขอมูลท่ีไดไปประกอบการดําเนินงาน         
เฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

NO 

YES 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 5. 
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 รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการจัดทําสถานการณโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 ข้ันตอนที่ 1    นักวิชาการของกลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการศึกษาถึงแหลงที่จะไดมาของ
ขอมูลตางๆ เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูลโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ เชน  จํานวน
ประชากรกลางปของกระทรวงมหาดไทย เปนตน 
 ข้ันตอนที่ 2    นักวิชาการของกลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการรวบรวมขอมูลโรคไมติดตอและ
การบาดเจ็บ (ภายใตรหัสโรคของ ICD10 ที่กําหนดไวในขอบเขต) โดยการประสานขอขอมูลดิบกับ
ผูรับผิดชอบขอมูลของกลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพของสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร (สนย.)  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้ันตอนที่ 3    นักวิชาการของกลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา
อัตราปวยและอัตราตาย  แยกเปนรายโรคและแยกเปนรายจังหวัด 76 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) 
นําเสนอในรูปตาราง 

ข้ันตอนที่ 4    นักวิชาการของกลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บใหกับหัวหนากลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของขอมูลฯ    

ข้ันตอนที่ 5    หัวหนากลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการนําเสนอขอมูลโรคไมติดตอและการ
บาดเจ็บใหผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอใหความเห็นชอบ  และหากผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ
ไมเห็นชอบหรือใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ หัวหนากลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการนําขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะมาปรับปรุง/เพ่ิมเติมในขอมูลฯ กอนนําออกเผยแพร 
 ข้ันตอนที่ 6    นักวิชาการของกลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการสงขอมูลโรคไมติดตอและการ
บาดเจ็บที่ผานความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอแลวใหกับนักวิชาการผูรับผิดชอบ 
Website เพ่ือนําขอมูลฯ ออกเผยแพรใน Website ของสํานักโรคไมติดตอ  
 ข้ันตอนที่ 7    นักวิชาการของกลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการสงขอมูลฯ และตอบขอซักถาม
เก่ียวกับขอมูลโรคไมติดตอและการบาดเจ็บใหกับนักวิชาการของสํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต
และนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่สนใจขอมูลฯ ทั้งอยางเปนทางการ (Formal) และไมเปน
ทางการ (Informal) เพ่ือนําไปใชประกอบการดําเนินงานโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  และ
ประกอบการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 ข้ันตอนที่ 8    นักวิชาการของกลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการสงขอมูลโรคไมติดตอและการ
บาดเจ็บในปปจจุบันและเปรียบเทียบยอนหลัง 10 ป ใหกับผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ และ
นักวิชาการของกลุม/ศูนย/ฝาย ของสํานักโรคไมติดตอหากมีความประสงคจะนําขอมูลฯ ไปใชในการ
กําหนดนโยบายฯ หรือใชประกอบการดําเนินงานโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  เชน  การศึกษาวิจัย  
การจัดทํารายงานประจําป  เปนตน 
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สวนที่ 5.2 ผังกระบวนการจัดทําสถานการณและการเฝาระวงัการบาดเจ็บ 
 
 

   จุดเร่ิมตน/สิ้นสุด        ข้ันตอน/กิจกรรม          จุดตัดสินใจ                  การเชื่อมตอ          ทิศทางการไหล 

ขั้นตอน นักวิชา 
การกลุม 
ปจ. 

หัวหนา
กลุม 
ปจ. 

ผอ.
สํานักฯ 

ผูบริหาร
กรม คร. 

หนวย 
งาน/
ปชช. 

1. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานเฝาระวังและพฤติกรรมเส่ียง
ตอการบาดเจ็บ 

     

2.      วิเคราะหขอมูลการเฝาระวัง  สถานการณ แนวโนม และ
พฤติกรรมเส่ียงตอการบาดเจ็บ 

     3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการเฝาระวังสถานการณ 
แนวโนม และพฤติกรรมเส่ียงตอการบาดเจ็บ ประเด็น
ปญหา ขอเสนอแนะ และแนวทางการดําเนินงานควบคุม
ปองกันการบาดเจ็บ  

     4. นําเสนอขอมูลการเฝาระวังฯ ขอเสนอแนะ และแนวทาง
การดําเนินการควบคุมปองกันการบาดเจ็บตอหัวหนากลุม
ปองกันการบาดเจ็บเพ่ือขอความเห็นชอบ 

NO 

     5. นําเสนอขอมูลการเฝาระวังฯ ขอเสนอแนะ และแนวทาง
การดําเนินการควบคุมปองกันการบาดเจ็บตอผูอํานวยการ
สํานักโรคไมติดตอเพ่ือขอความเห็นชอบ 

NO 
YES 

     6. ผลิตส่ือและเผยแพรผานทางชองทางตางๆ ใหกับ
ประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

YES 

     7. นําเสนอขอมูลตางๆ ตอผูบริหารกรมควบคุมโรค เพ่ือ
ผลักดันเปนนโยบายเพื่อการปองกันการบาดเจ็บ 

WM02

NO 

YES  
 
 

 รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการจัดทําสถานการณและการเฝาระวงัการบาดเจ็บ 
ข้ันตอนที่ 1    นักวิชาการของกลุมปองกันการบาดเจ็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินงานการ

เฝาระวังการบาดเจ็บ และพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ จากหนวยงานที่เก่ียวของในกระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งขอมูลจากงานวิจัยที่เก่ียวของ
กับการบาดเจ็บ 

ข้ันตอนที่ 2    นักวิชาการของกลุมปองกันการบาดเจ็บวิเคราะหขอมูลการเฝาระวัง        
การบาดเจ็บ สถานการณ แนวโนม และพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เชน อัตราตายจากอุบัติเหตุ
ขนสง, อัตราการบาดเจ็บ, พฤติกรรมเส่ียงตอการบาดเจ็บ วิเคราะหขอมูลทางวิทยาการระบาด       
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ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เชน อัตราตาย, อัตราปวย, พฤติกรรมเส่ียงตอการบาดเจ็บ ประเภทของ
การบาดเจ็บ เพศ อายุ  วัน เวลา สถานที่ ฯลฯ โดยมีแนวทางการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบเปน  
รายเดือน รายป, ตามชวงเทศกาลปใหม/สงกรานต, และตามโอกาสการนําไปใชประโยชน 

ข้ันตอนที่ 3   นักวิชาการของกลุมปองกันการบาดเจ็บสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการ      
เฝาระวังสถานการณ แนวโนม และพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ และ
แนวทางการดําเนินงานควบคุมปองกันการบาดเจ็บ  

ข้ันตอนที่ 4    นักวิชาการของกลุมปองกันการบาดเจ็บนําเสนอขอมูลการเฝาระวัง
สถานการณ แนวโนม และพฤติกรรมเส่ียงตอการบาดเจ็บ สรุปประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ และ
แนวทางการดําเนินการควบคุมปองกันการบาดเจ็บตอหัวหนากลุมปองกันการบาดเจ็บเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบ  

ข้ันตอนที่ 5    หัวหนากลุมปองกันการบาดเจ็บนําขอมูลการการเฝาระวัง สถานการณ
แนวโนม และพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ  และแนวทาง             
การดําเนินการควบคุมปองกันการบาดเจ็บใหผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอใหความเห็นชอบ และ
หากผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอไมเห็นชอบหรือใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ หัวหนากลุมปองกัน
การบาดเจ็บนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะมาปรับปรุง/เพ่ิมเติม และเสนอผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ
ใหความเห็นชอบอีกคร้ังกอนนําออกเผยแพร 

ข้ันตอนที่  6    นักวิชาการของกลุมปองกันการบาดเจ็บนําขอมูลการเฝาระวังและ          
แนวทางการดําเนินการควบคุมปองกันที่ผานความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ 
เผยแพรประชาสัมพันธตอหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชนทั่วไป  ผานทาง Website ของสํานัก
โรคไมติดตอ, สื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน Fact sheet แผนพับ โปสเตอร วารสาร บทความทางวิชาการ,          
สื่อวีดีทัศน วิทยุ 

ข้ันตอนที่ 7 ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอนําขอมูลการเฝาระวังสถานการณแนวโนม 
และพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินการควบคุม
ปองกันการบาดเจ็บเสนอตอผูบริหารกรมควบคุมโรคใหความเห็นชอบเพ่ือผลักดันเปนนโยบายเพื่อ
การปองกันการบาดเจ็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 
สวนที่ 5.3 ผังกระบวนการดําเนินการเฝาระวงัพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 
 

   จุดเร่ิมตน/สิ้นสุด        ข้ันตอน/กิจกรรม          จุดตัดสินใจ                  การเชื่อมตอ          ทิศทางการไหล 

ท่ี ข้ันตอน ศข. คณะ 
กก. 

ผอ.
สํานักฯ 

สคร. สสจ. สสอ. สอ. 

1. ประเมินและทบทวนสถานการณ
การเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงฯ 

       

2. จัดทํา (ราง) แบบสัมภาษณการ
สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงฯ 

       

3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงฯ 

       

4. ขออนุมัติดําเนินงานโครงการ
สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงฯ 

       

5. ทดสอบแบบสัมภาษณการ
สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงฯ 

       

NO 

YES 

6. จัดพิมพแบบสัมภาษณการ
สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงฯ 

       

7. จัดทํากรอบการสุมตัวอยางการ
สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงฯ 

       

8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

       

9. เก็บขอมูลพฤติกรรมเส่ียงฯ ใน
พ้ืนท่ีสุมท้ัง 76 จังหวัด 

       

10. ออกนิเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพ
การเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีสุม 76 จว. 

       

11. จัดทําสแกนและบันทึกขอคําถาม
ท่ีไดจากแบบสัมภาษณฯ 

       

12. ตรวจสอบขอมูลในเรื่องความ
ถูกตอง ครบถวนและอื่นๆ 

       

13. วิเคราะหขอมูลบนโปรแกรม 
ทางสถิติฯ 

       

14. จัดพิมพรายงานการสํารวจ
พฤติกรรมเส่ียงฯ 

       

15. จัดสงรายงานการสํารวจ
พฤติกรรมเส่ียงฯ  

       

16 
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   จุดเร่ิมตน/สิ้นสุด        ข้ันตอน/กิจกรรม          จุดตัดสินใจ                  การเชื่อมตอ          ทิศทางการไหล 

ท่ี ข้ันตอน ศข. คณะ 
กก. 

ผอ.
สํานักฯ 

สคร. สสจ. สสอ. สอ. 

 
 

        

16. จัดทําฐานขอมูลเพ่ือการเฝาระวัง
พฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและ
การบาดเจ็บ 

       

16 

17. นําขอมูลไปใชประกอบการ
ดําเนินงานเฝาระวังโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บ 

       

 
 รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการเฝาระวงัพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

 ข้ันตอนที่ 1    นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอประเมินและ
ทบทวนสถานการณการเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บของหนวยงาน          
ที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ 
 ข้ันตอนที่ 2   นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอจัดทํา (ราง) 
แบบสัมภาษณการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 ข้ันตอนที่ 3   นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอ ซึ่งประกอบดวยผูบริหารกรมควบคุมโรค  
นักวิชาการของสํานักโรคไมติดตอ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  สํานักพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ  สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และมหาวิทยาลัย  เพ่ือนําเสนอประเด็นการเฝาระวังฯ และวางแผนเตรียมการสํารวจฯ 
 ข้ันตอนที่ 4 นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอจัดทํา
โครงการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บเสนอผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอเพ่ือ
ขออนุมัติดําเนินการฯ 
 ข้ันตอนที่ 5   นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอทดสอบ    
แบบสัมภาษณการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บกับกลุมเปาหมาย 
 ข้ันตอนที่ 6  นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอจัดพิมพ    
แบบสัมภาษณการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 ข้ันตอนที่ 7   นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอจัดทํา     
กรอบการสุมตัวอยางการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บในประชากรทั้ง         
76  จังหวัด  และการประมาณคาประชากรในระดับจังหวัด  เขตสาธารณสุข  และประเทศ  
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 ข้ันตอนที่ 8  นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอจัดอบรม     
เชิงปฏิบัติการใหแกเจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  75  จังหวัด และเจาหนาที่จาก
สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต 1-12  (ครู ก.)  4  ภูมิภาค       
 ข้ันตอนที่ 9   นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอรวมกับ
เจาหนาที่ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต (สคร.)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) และสถานีอนามัย (สอ.) เก็บขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บในพื้นที่สุมทั้ง 76 จังหวัด    
 ข้ันตอนที่ 10  นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอ  สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคเขต และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดออกนิเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพการเก็บขอมูล
ในพื้นที่สุมทั้ง  76  จังหวัด 

ข้ันตอนที่ 11   นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอจัดทํา     
การสแกนและบันทึกขอคําถามที่ไดจากแบบสัมภาษณฯ   
 ข้ันตอนที่ 12  นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอตรวจสอบ
ขอมูลในเรื่องของความถูกตอง  ความครบถวน  และตรรกทางสถิติ 
 ข้ันตอนที่ 13  นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอวิเคราะห
ขอมูลบนโปรแกรมทางสถิติที่สามารถประมาณคาประชากร 
 ข้ันตอนที่ 14  นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอจัดพิมพ
รายงานการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บในระดับจังหวัด  เขตสาธารณสุข  
และประเทศ 
 ข้ันตอนที่ 15  นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอจัดสงรายงาน
การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บไปยังหนวยงานตางๆ  เชน  กรมตางๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข  องคการอนามัยโลก (WHO)  สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต (สคร.)  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย (รพศ.)  โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)  
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) สถานีอนามัย (สอ.)  มหาวิทยาลัย 
และเผยแพรใหกับผูสนใจขอมูลฯ 
 ข้ันตอนที่ 16  นักวิชาการของศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอจัดทํา
ฐานขอมูลเพ่ือการเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 ข้ันตอนที่ 17   นักวิชาการจากหนวยงานที่เก่ียวของนําขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียง 
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บที่ไดไปใชประกอบการดําเนินงานเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
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 แบบสัมภาษณการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (Thai Behavioral Risk  
    Factor Surveillance System) 
 

 แบบสอบถามความคิดเห็นตอขั้นตอนการดําเนินงานของคูมือการพัฒนาระบบเฝาระวังโรค 

ไมติดตอและการบาดเจ็บ     

 แบบฟอรมตางๆ ที่ใชในคูมือการผลักดันนโยบาย  ประสาน  สนับสนุน  เพ่ือการปองกันควบคุม  
    โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 
 

 

6. แบบฟอรมที่ใช (Form) 

เอกสารบันทึก (Record) 7. 

 สถานการณโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  เผยแพรทาง Website ของสํานักโรคไมติดตอ  
http://www.thaincd.com 
 

 หนังสือ “รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ” ศูนยขอมูลเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงเปนผูจัดเก็บและจัดสงใหหนวยงานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ และ
เผยแพรทาง Website ของสํานักโรคไมติดตอ http://www.thaincd.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaincd.com/
http://www.thaincd.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
 

เรื่อง 

การผลักดันนโยบาย  ประสาน  
สนับสนุน  เพ่ือการปองกันควบคุม
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

 
 

 
 
 

รหัส WM  02 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การผลักดันนโยบาย  ประสาน  สนับสนุน            

เพื่อการปองกันควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
รหัส WM  02 

 

 
 

คูมือการปฏิบัติงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอธิบาย
กระบวนการทํางานตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดของกระบวนการการผลักดันนโยบาย  ประสาน  สนับสนุน  
เพ่ือการปองกันควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย
ที่ถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ลดกระบวนการทํางานที่ซ้ําซอน  ชวยในการวางแผนปรับปรุง
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  และ
สามารถเปนแนวทางสําหรับการทํางานใหกับผูที่เพ่ิงเร่ิมปฏิบัติงานใหมหรือผูที่มารับชวงการทํางาน
ตอจากผูปฏิบัติงานเดิมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Learning by doing) 

 

 
 

 สํานักโรคไมติดตอวิเคราะหและรวบรวมขอมูลสถานการณปญหาและผลกระทบที่เกิดจาก       
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ โดยนําขอมูลจากการวิเคราะหดังกลาวมาผลักดัน  ประสาน  สนับสนุน
ใหเกิดเปนนโยบายเพื่อการปองกันควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  และสงเสริมการปฏิบัติตาม
นโยบายใหมีผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
 

 นโยบาย  หมายถึง  นโยบายเพ่ือการปองกันควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ โดยเกิดจาก
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  

  Healthy  Public  Policy  : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่แสดงความหวงใยอยางชัดเจน  
เร่ืองสุขภาพ และพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลกระทบทางดานสุขภาพที่อาจจะเกิดจากนโยบายนั้น 
ขณะเดียวกันก็เปนนโยบายที่มุงสรางส่ิงแวดลอมทั้งทางสังคมและทางกายภาพที่เอ้ือตอการมีชีวิต   
ที่มีสุขภาพดี และมุงใหพลเมืองมีทางเลือกและสามารถเขาถึงทางเลือกที่กอใหเกิดสุขภาพที่ดีได 
 

 
 

1. วัตถุประสงค (Objectives) 

2. ขอบเขต (Scope) 

3. คําจํากัดความ (Definition) 

ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 4. 

 ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอดูแลรับผิดชอบพิจารณารางนโยบายฯ  ใหขอเสนอแนะและ
เห็นชอบตอแผนงาน/โครงการที่เปนการผลักดัน  ประสาน  สนับสนุนใหเกิดนโยบาย  เพ่ือการ
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
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  ผูบริหารกรมควบคุมโรคดูแลรับผิดชอบพิจารณารางนโยบายฯ  อนุมัติใหมีการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการเพ่ือเปนการผลักดัน ประสาน สนับสนุนใหเกิดนโยบายสาธารณะ  เพ่ือการปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

 ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบพิจารณารางนโยบายฯ  ใหความเห็นชอบใน       
รางนโยบายฯ และผลักดัน ประสาน  สนับสนุนใหเกิดเปนนโยบายที่มีความเปนรูปธรรมพรอมทั้ง
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามนโยบายฯ 

 คณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับประเด็นนโยบายฯ และ
ประเด็นปญหาโรคไมติดตอและการบาดเจ็บที่สําคัญ 

 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 5. 

5.1 ผังกระบวนการจัดทําการผลักดันนโยบาย  ประสาน  สนับสนุน เพ่ือการปองกันควบคุม
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 

 
 
 
  

นักวิชา ขั้นตอน 

การ
สํานักฯ 

คณะ
กรรม 
การฯ 

หนวยงาน/
ผูมีสวนได
สวนเสีย/
ปชช. 

ผอ.
สํานักฯ 

ผูบริหาร

กรม คร. 
ผูบริหาร 
กสธ. 

ครม. รัฐ 
สภา 

จุดเร่ิมตน-สิ้นสุด            ข้ันตอน/กิจกรรม             จุดตัดสินใจ            การเชื่อมตอ         ทิศทางการไหล 

1. รวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลฯ 

        

2. ยกรางคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ 

        

3. แตงต้ังคณะกรรมการฯ 
 

        

4. ศึกษา วิเคราะห ทบทวน
ขอมูลฯ          

        

        5. จัดทํายกราง
ขอเสนอแนะ/ทางเลือกใน
การแกไขและลดขนาด
ปญหาฯ 

6. จัดทํายกรางนโยบายฯ 
เสนอพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

        

NO 

YES 
NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

7 

NO 

YES 
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นักวิชา ขั้นตอน 

การ
สํานักฯ 

คณะ
กรรม 
การฯ 

หนวยงาน/
ผูมีสวนได
สวนเสีย/
ปชช. 

ผอ.
สํานักฯ 

ผูบริหาร

กรม คร. 
ผูบริหาร 
กสธ. 

ครม. รัฐ 
สภา 

จุดเร่ิมตน-สิ้นสุด            ข้ันตอน/กิจกรรม             จุดตัดสินใจ            การเชื่อมตอ         ทิศทางการไหล 

 
 

         

7. นํารางนโยบายฯ เสนอ  
สูสาธารณะเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น   

        

7 
YES 

8. ปรับแกรางนโยบายฯ 
เสนอพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

        

9. นํารางนโยบายฯ เขาสูท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรี 

        

10.         นํารางนโยบายฯ ท่ีผาน
มติความเห็นชอบจาก 
ครม. เขาสูท่ีประชุม
รัฐสภา 

11. ประกาศใหรางนโยบายฯ 
ท่ีผานการพิจารณาแลว
เปนนโยบายฯ 

        

NO 

YES 

NO 

YES 

YES 
NO 

NO 

YES 

NO 

YES 

คูมือ
เสริมสรางฯ 
กรม คร.  

 
 
 
 

 รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการผลักดันนโยบาย  ประสาน  สนับสนุน เพ่ือการปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

ข้ันตอนที่ 1   นักวิชาการของสํานักโรคไมติดตอรวบรวมและวิเคราะหขอมูลฯ พรอมทั้งระบุ
ประเด็นปญหาโรคไมติดตอและการบาดเจ็บที่สําคัญ ซึ่งแหลงที่มาของขอมูลฯ อาจนํามาจากประเด็น
ปญหาที่เกิดขึ้นใหมหรือเปนความคิดริเริ่มจากรัฐบาล นักการเมือง และผูบริหาร ที่กําลังใหความสนใจ       
จากผลการศึกษาวิจัยของผูเชี่ยวชาญ  องคการภาครัฐและเอกชน  ชุมชน  ประชาชน  องคกรภาคี
เครือขาย  และผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย  หรือจากผลการดําเนินงานเฝาระวังฯ ของสํานัก
วิชาการตางๆ  ของกระทรวงสาธารณสุข 

ข้ันตอนที่  2   นักวิชาการของสํานักโรคไมติดตอยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ       
ขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ   
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ข้ันตอนที่ 3    ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอนําเสนอผูบริหารของกรมควบคุมโรคแตงตั้ง

คณะกรรมการผลักดัน  ประสาน  สนับสนุนนโยบาย  เพ่ือการปองกันควบคุมโรคไมติดตอและการ
บาดเจ็บ  โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ตัวแทนจากสํานักโรคไมติดตอ  ประชาชนในพื้นที่ 
องคกรภาคเอกชน และหนวยงานภาคีเครือขาย  ซึ่งตัวแทนจากแตละภาคสวนจะมีสวนเก่ียวของกับ
ประเด็นปญหาฯ นั้นๆ เพ่ือจะไดเจาะลึกขอมูลถึงสาเหตุและรับทราบขอเท็จจริงของปญหาที่เกิดขึ้น 

ข้ันตอนที่  4   คณะกรรมการฯ ประชุมรวมกันเพื่อศึกษา วิเคราะห ทบทวนขอมูลฯ         
ในขั้นตอนที่ 1  โดยศึกษาขอมูล  องคความรูที่เก่ียวของกับสถานการณปญหาฯ และวิเคราะหหา     
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับประเด็นปญหาฯ   

ข้ันตอนที่  5   คณะกรรมการฯ ประชุมรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย  เพื่อวิเคราะหขอมูล
ตางๆ   ระบุวัตถุประสงคและประโยชนของการผลักดันเพ่ือใหเกิดเปนนโยบายฯ  และรวมกันจัดทํา 
ยกรางขอเสนอแนะ/ทางเลือกในการแกไขและลดขนาดปญหาฯ  และนํายกรางดังกลาวเสนอตอ
ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอใหความเห็นชอบและเลือกขอเสนอแนะ/ทางเลือกที่เหมาะสม  เพ่ือ
นํามาจัดทําเปนยกรางนโยบายเพ่ือการปองกันควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

ข้ันตอนที่  6   คณะกรรมการฯ จัดทํายกรางนโยบายฯ เสนอผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ
ใหความเห็นชอบตอรางนโยบายฯ และนําเสนอรางนโยบายตอผูบริหารกรมควบคุมโรคพิจารณา    
ใหความเห็นชอบตอรางนโยบายฯ   

ข้ันตอนที่ 7  คณะกรรมการฯ นํารางนโยบายฯ เสนอสูสาธารณะเพ่ือรับฟงความคิดเห็น  
เชน การทําประชาพิจารณ  จัดประชุม  สํารวจความคิดเห็น จนไดขอยุติ  และรวบรวมขอมูลฯ นํามา
ปรับแกรางนโยบายดังกลาว  

ข้ันตอนที่ 8  คณะกรรมการเสนอรางนโยบายที่มีการปรับแกแลวตอผูอํานวยการสํานักโรค
ไมติดตอ  ผูบริหารกรมควบคุมโรค และผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ข้ันตอนที่  9  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขนํารางนโยบายฯ เขาสูที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหรือมีมติ ครม.ใหยุติ 

ข้ันตอนที่  10  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขนํารางนโยบายฯ ที่ผานมติความ
เห็นชอบจาก ครม. เขาสูที่ประชุมรัฐสภา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหรือมีมติใหยุติ 

ข้ันตอนที่  11   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศใหรางนโยบายฯ ที่ผานการ
พิจารณาทุกขั้นตอนแลวเปนนโยบายฯ และประกาศใหมีผลบังคับใชในลักษณะของขอบังคับ/  
ประกาศ/กฎกระทรวง/กฎหมาย  และกําหนดใหขอบังคับ/ประกาศ/กฎกระทรวง/กฎหมายมีผลบังคับ
ใชเม่ือไร (ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายมีอยูในคูมือการ
เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ  ลดปจจัยเสี่ยงและภาระโรคของกรมควบคุมโรค)  
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 แบบฟอรมตางๆ ที่ใชในคูมือการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ  ลดปจจัยเสี่ยงและภาระโรคของ
กรมควบคุมโรค 
 
 
 

6. แบบฟอรมที่ใช (Form) 

เอกสารบันทึก (Record) 7. 

  คูมือการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ  ลดปจจัยเสี่ยงและภาระโรคของกรมควบคุมโรค 
 



21 
แบบสอบถามความคิดเห็นตอข้ันตอนการปฏิบัตงิานของ 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง  การพัฒนาระบบเฝาระวงัโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ  

 

 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือสอบถามความเขาใจของเจาหนาที่ของสํานักโรคไมติดตอ      
ในการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ของคูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบเฝาระวังโรคไมติดตอและ
การบาดเจ็บ และจะนําขอเสนอแนะที่ไดไปใชในการทบทวนและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานพัฒนา
ระบบเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บในโอกาสตอไป 
 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอมูลและความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

สวนที่ 1    ขอมูลทั่วไป 
 เพศ   ชาย    หญิง 
 สถานะในการปฏิบัติงาน 

    ขาราชการ     พนักงานราชการ         ลูกจางประจํา/ชั่วคราว   
  อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................... 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
    นอยกวา  1  ป    (ระบุ) จํานวน........................ป 
   

สวนที่ 2    ความคิดเห็นตอข้ันตอนการปฏิบัติงานของคูมือการพัฒนาระบบเฝาระวังฯ 
 

2.1 การจัดทําสถานการณโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 
ท่ี 

 
ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 

เห็น 
ดวย 

 

ไม 
แนใจ 

ไม 
เห็น
ดวย 

 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ในแตละข้ันตอน 

1. ศึกษาแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีใชประกอบ  
การดําเนินงานฯ 

    

2. รวบรวม/ประสานขอขอมูลจากหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

    

3. วิเคราะหขอมูลหาอัตราปวย/อัตราตาย      
เปนรายโรคและจําแนกตามรายจังหวัด 

    

4. นําเสนอหัวหนากลุม สว. เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลฯ 

    

5. นําเสนอผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ 
เพ่ือใหความเห็นชอบฯ 

    

6. สงขอมูลฯ ใหผูรับผิดชอบเพ่ือเผยแพร 
ทาง Website ของสํานักฯ 

    

7. เผยแพรขอมูลฯ ใหกับผูสนใจทั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการ  

    

8. นําขอมูลท่ีไดไปประกอบการดําเนินงาน         
 เฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
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2.2 การดําเนินการจัดทําสถานการณและการเฝาระวงัการบาดเจ็บ 
 
ท่ี 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

เห็น 
ดวย 

 

ไม 
แนใจ 

ไม 
เห็น
ดวย 

 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ในแตละข้ันตอน 

1. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานเฝาระวังและ
พฤติกรรมเส่ียงตอการบาดเจ็บ 

    

2. วิเคราะหขอมูลการเฝาระวัง  สถานการณ 
แนวโนม และพฤติกรรมเส่ียงตอการบาดเจ็บ 

    

3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการเฝาระวัง
สถานการณ แนวโนม และพฤติกรรมเส่ียงตอ
การบาดเจ็บ ประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ 
และแนวทางการดําเนินงานควบคุมปองกัน
การบาดเจ็บ  

    

4. นําเสนอขอมูลการเฝาระวังฯ ขอเสนอแนะ 
และแนวทางการดําเนินการควบคุมปองกัน
การบาดเจ็บตอหัวหนากลุมปองกันการ
บาดเจ็บเพ่ือขอความเห็นชอบ 

    

5. นําเสนอขอมูลการเฝาระวังฯ ขอเสนอแนะ 
และแนวทางการดําเนินการควบคุมปองกัน
การบาดเจ็บตอผูอํานวยการสํานักโรคไม
ติดตอเพ่ือขอความเห็นชอบ 

    

6. ผลิตส่ือและเผยแพรผานทางชองทางตางๆ 
ใหกับประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

    

7. นําเสนอขอมูลตางๆ ตอผูบริหารกรมควบคุม
โรค เพ่ือผลักดันเปนนโยบายเพ่ือการปองกัน
การบาดเจ็บ 

    

 

2.3 การดําเนินการเฝาระวงัพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
 
ท่ี 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

เห็น 
ดวย 

 

ไม 
แนใจ 

ไม 
เห็น
ดวย 

 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ในแตละข้ันตอน 

1. ประเมินและทบทวนสถานการณการเฝาระวัง
พฤติกรรมเส่ียงฯ 

    

2. จัดทํา (ราง) แบบสัมภาษณการสํารวจ
พฤติกรรมเส่ียงฯ 

    

3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝาระวัง
พฤติกรรมเส่ียงฯ 

    

4. ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสํารวจ
พฤติกรรมเส่ียงฯ 
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ท่ี 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

เห็น 
ดวย 

 

ไม 
แนใจ 

ไม 
เห็น
ดวย 

 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ในแตละข้ันตอน 

5. ทดสอบแบบสัมภาษณการสํารวจพฤติกรรม
เส่ียงฯ 

    

6. จัดพิมพแบบสัมภาษณการสํารวจพฤติกรรม
เส่ียงฯ 

    

7. จัดทํากรอบการสุมตัวอยางการสํารวจ
พฤติกรรมเส่ียงฯ 

    

8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ 

    

9. เก็บขอมูลพฤติกรรมเส่ียงฯ ในพ้ืนท่ีสุมท้ัง   
76 จังหวัด 

    

10. ออกนิเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพการเก็บขอมูล
ในพ้ืนท่ีสุม 76 จังหวัด 

    

11. จัดทําสแกนและบันทึกขอคําถามท่ีไดจาก 
แบบสัมภาษณฯ 

    

12. ตรวจสอบขอมูลในเรื่องความถูกตอง 
ครบถวนและอื่นๆ 

    

13. วิเคราะหขอมูลบนโปรแกรม ทางสถิติฯ 
 

    

14. จัดพิมพรายงานการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงฯ 
 

    

15. จัดสงรายงานการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงฯ  
 

    

16. จัดทําฐานขอมูลเพ่ือการเฝาระวังพฤติกรรม
เส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

    

17. นําขอมูลไปใชประกอบการดําเนินงาน         
เฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

    

 

สวนที่ 3    ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอคูมือการปฏิบัติงานเรื่อง  การพัฒนาระบบเฝาระวงั 
                 โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทกุทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามฯ 
 



 
 
 
 



24 
แบบสอบถามความคิดเห็นตอข้ันตอนการปฏิบัตงิานของ 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง การผลักดันนโยบาย  ประสาน  สนับสนุน เพ่ือการปองกันควบคุม                 
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือสอบถามความเขาใจของเจาหนาที่ของสํานักโรคไมติดตอ      
ในการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ของคูมือการปฏิบัติงานผลักดันนโยบาย ประสาน  สนับสนุน 
เพ่ือการปองกันควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ และจะนําขอเสนอแนะที่ไดไปใชในการทบทวน
และปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานผลักดันนโยบาย  ประสาน  สนับสนุน เพ่ือการปองกันควบคุม           
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บในโอกาสตอไป 
 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับขอมูลและความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

สวนที่ 1    ขอมูลทั่วไป 

 เพศ   ชาย    หญิง 
 สถานะในการปฏิบัติงาน 

    ขาราชการ     พนักงานราชการ         ลูกจางประจํา/ชั่วคราว   
  อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................... 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่สํานักโรคไมติดตอ 
    นอยกวา  1  ป    (ระบุ) จํานวน........................ป 
   

สวนที่ 2    ความคิดเห็นตอข้ันตอนการปฏิบัติงานของคูมือการผลักดันนโยบายฯ 
 
ท่ี 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

เห็น 
ดวย 

 

ไม 
แนใจ 

ไม 
เห็น
ดวย 

 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ในแตละข้ันตอน 

1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลฯ 
 

    

2. ยกรางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
 

    

3. แตงต้ังคณะกรรมการฯ 
 

    

4. ศึกษา วิเคราะห ทบทวนขอมูลฯ       
    

    

5. จัดทํายกรางขอเสนอแนะ/ทางเลือกใน
การแกไขและลดขนาดปญหาฯ 

    

6. จัดทํายกรางนโยบายฯ เสนอพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

    

7. นํารางนโยบายฯ เสนอ  สูสาธารณะเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็น   

    

8. ปรับแกรางนโยบายฯ เสนอพิจารณาให
ความเห็นชอบ 
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ท่ี 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

เห็น 
ดวย 

 

ไม 
แนใจ 

ไม 
เห็น
ดวย 

 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
ในแตละข้ันตอน 

9. นํารางนโยบายฯ เขาสูท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี 

    

10. นํารางนโยบายฯ ท่ีผานมติความเห็นชอบ
จาก ครม. เขาสูท่ีประชุมรัฐสภา 

    

11. ประกาศใหรางนโยบายฯ ท่ีผานการ
พิจารณาแลวเปนนโยบายฯ 

    

 
สวนที่ 3    ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอคูมือการปฏิบัติงานเรื่อง  การผลักดันนโยบาย ประสาน  
                 สนับสนุน เพ่ือการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามฯ 
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