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คำนำ

กลุมของโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัมพฤกษอัมพาต โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
เปนปญหาดานสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากการเจ็บปวยสงผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเปนนโยบายเนนหนักที่ตองเรงรัดการดำเนินงาน
เพื่อแกไขปญหาเรงดวนและสำคัญ
สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค มีบทบาทภารกิจในการดำเนินงานเพื่อปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอ โดยมีเปาหมาย
เพื่อลดจำนวนการเกิดโรคและสนับสนุนการจัดการตนเองของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาระบบการกำกับและประเมินผลเพื่อพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญอยางยิ่งในการไดมาซึ่งขอมูลปอนกลับใหเกิดการเชื่อมโยงการทำงาน และทิศทาง
การดำเนินงานรวมกันจากองคกรเครือขายที่เกี่ยวของที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากทุกภาคสวน
อนึ่งรายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน และควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง กรณีศึกษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือดรวมความดันโลหิสูง และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553 เลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร ผูปฏิบัติงานทั้งใน
สวนกลางและระดับพื้นที่ และผูสนใจ เพื่อใหสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการจัดการ ปองกัน และควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง

คณะผูจัดทำ
กันยายน 2554
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง กรณีศึกษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553 นี้ เปนการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหสัมภาษณ
จากจังหวัดตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานครั้งนี้ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูประสานงานของจังหวัดของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 และผูใหสัมภาษณจากผูบริหาร หัวหนาและผูปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรังของจังหวัด จากสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป สถานีอนามัย สาธารณสุข
อำเภอ ภาคปกครองและทองถิ่น ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ
สำนักโรคไมติดตอ ขอขอบพระคุณ พญ.ฉายศรี สุพรศิลปชัย นายแพทยทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และนางกัณหา เกียรติสุต
นักวิชาการกรมควบคุมโรค ซึ่งไดรวมดำเนินงาน และใหคำปรึกษาพรอมขอเสนอแนะอยางดียิ่งมาโดยตลอด จนงานบรรลุสำเร็จลุลวง
ไปดวยดี
สุดทายนี้ขอขอบคุณคณะทำงานพัฒนาระบบกำกับและประเมินผลการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
ทุกทานที่มีสวนรวมในการดำเนินงานฯ มา ณ โอกาสนี้
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร

โรคไมตดิ ตอเรือ้ รังนับเปนกลุม โรคระบาดใหมทม่ี จี ำนวนเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วจนเปนขนาดปญหาใหญมากในทุกประเทศทัว่ โลก
มีผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ จนนับวาเปนสาเหตุของภาวะคุกคามเศรษฐกิจสังคมของโลกพอๆ กับปญหา
วิกฤตสิ่งแวดลอม
จากธรรมชาติ สาเหตุการเกิดโรค การเพิ่มขึ้น และการกระจายของโรคกลุมนี้ มีลักษณะที่แตกตางจากโรคติดตอที่มีเชื้อโรค
ทีช่ ดั เจน (Necessary agent) ทัง้ การเกิดโรคทีจ่ ะขึน้ กับกลุม ปจจัยทีเ่ พียงพอ (Sufﬁcient agents) หลายปจจัย ระยะแฝงตัว ระยะเกิดโรค
ระยะการดำเนินโรค และผลตอเนื่องลวนมีลักษณะเรื้อรังยาวนานตลอดชวงชีวิต ขณะที่ปจจัยกำหนดการเพิ่มขึ้นและการกระจาย
ของโรคเปนปจจัยที่อยูในแบบแผนวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มาพรอมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของมนุษยรวมทั้งปจจัยลักษณะพื้นฐานของประชากรในชุมชนนั้นๆ มีความซับซอนและยากที่จะจัดการปองกัน
ควบคุมโดยใชเครื่องมือ ระบบกลไก และนโยบายเดิมที่มีอยู ทำใหตองการทักษะการจัดการเพิ่มเติมและปรับตัวใหมของทั้งระดับบุคคล
และกลไกระบบงานในระดับจุลภาคและมหภาคใหตอบสนองและเกิดการปองกันและควบคุมการระบาดและผลกระทบของโรคไมตดิ ตอ
เรื้อรังไดอยางมีประสิทธิผล
การศึกษาการประเมินความสามารถการจัดการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ครั้งนี้เปนการประเมินผลอยางมี
สวนรวมครั้งแรก โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงอรรถาธิบายในลักษณะภาคตัดขวางทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประเมิน
ความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศ กรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม
ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนภาพการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหา
โรคไมติดตอเรื้อรังในสถานการณการปวยที่แตกตางกันของประเทศ เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนายุทธศาสตรและแผนของประเทศ
และของจังหวัดตัวอยาง และเพื่อสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทีมงานโรคเรื้อรังของสวนกลางและพื้นที่
ในการประเมินครั้งนี้ไดเลือก “เครื่องมือการประเมินประกอบการเพิ่มความเขมแข็งการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังผานทาง
การพุดคุย วางแผน และการประเมิน” (A Tool, Strengthening Chronic Disease Prevention and Management through
Dialogue Planning and Assessment) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย Canada’s Public Health Leader ประเทศแคนาดา มาใชในการ
เก็บขอมูลและประกอบการวิเคราะหสังเคราะหสรุปภาพความสามารถการจัดการ ปองกันและควบคุมโรคในครั้งนี้ โดยเก็บขอมูลจาก
จังหวัดตัวแทน 6 จังหวัด ทีไ่ ดจากการสุม แยกความแตกตางตามสถานการณการปวยของผูป ว ยในโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
และแนวโนมยอนหลัง 5 ป ที่แตกตางกันของประเทศออกเปน 3 กลุมๆ ละ 2 จังหวัด โดยเนนอำเภอที่มีลักษณะเมืองและชนบท
3 กลุมจังหวัด ไดแก กลุมที่มีอัตราผูปวยในสูง กลุมที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง และกลุมที่มีอัตราผูปวยในลดลง
โดยรวบรวมขอมูลจากสองแหลงขอมูล ไดแก
1. ฐานขอมูลทุตยิ ภูมิ มาจากการรวบรวมขอมูลดานระบาดวิทยาทีเ่ กีย่ วของกับตัวแปรพืน้ ฐานของสถานการณโรคไมตดิ ตอ
ทั้งในระดับประเทศและในจังหวัดรวมทั้งขอมูลแผนงานโครงการและผลการดำเนินงานจากรายงานที่เกี่ยวของ
2. ฐานขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากแหลงผูใหสัมภาษณที่เปนกุญแจหลักของ
จังหวัด 3 กลุม คือ
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กลุม 1 ระดับจังหวัด ไดแก ผูบ ริหาร หัวหนาและผูป ฏิบตั งิ านรับผิดชอบงานโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังของจังหวัด จากสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป และหัวหนาผูบริหารหรือผูแทนจากภาคปกครองของจังหวัด
กลุม 2 ระดับอำเภอลักษณะเมือง ไดแก ผูบริหาร หัวหนาและผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรังของอำเภอ
ลักษณะเมือง จากโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป สถานีอนามัย สาธารณสุขอำเภอ และหัวหนาผูบริหารหรือ
ผูแทนจากภาคปกครองและทองถิ่นของอำเภอ (เทศบาล หรือ ตำบล)
กลุม 3 ระดับอำเภอลักษณะชนบท ไดแก ผูบริหาร หัวหนาและผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรังของอำเภอ
ลักษณะชนบทจากโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย สาธารณสุขอำเภอ และหัวหนาผูบริหารหรือผูแทนจากภาคปกครอง
และทองถิ่นของอำเภอ (เทศบาล หรือ ตำบล)
ทั้งนี้ โครงสรางแบบสัมภาษณมี 40 ขอ มาจากองคประกอบหลักของปจจัยความสำเร็จในการจัดการ ปองกันและควบคุม
ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง 8 ประเด็น ที่สอดคลองกับทิศการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังกรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม
ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
ผลภาพรวมสรุปสถานการณจากการประเมินจึงพบวากลุมจังหวัดที่มีสถานการณการเพิ่มของผูปวยใน ทั้งการเพิ่มสูงมาก
สูงปานกลาง หรือลดลง มีปจจัยที่นาจะเปนปจจัยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมีที่มา มาจากปจจัยนำของสภาพแวดลอมความเปนเมืองที่
เติบโตเร็วมากนอยของกลุมจังหวัดนั้นๆ พฤติกรรมการบริโภคเดิมและที่เปลี่ยนแปลงสูการบริโภคแบบแผนที่เสี่ยงของประชากร และ
ผลรวมของปฏิสัมพันธของปจจัยเสี่ยงพื้นฐานตอการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือด และเบาหวานที่มีอยูในประชากรกับพฤติกรรมปองกัน
ที่เกิดขึ้นหรือมีอยูเดิม รวมทั้งความสามารถของจังหวัดในการขับเคลื่อนทิศการพัฒนาและปจจัยความสำเร็จของการปองกันควบคุม
โรคไมติดตอเรื้อรังของจังหวัดเอง มากกวาปจจัยพื้นฐานของจังหวัดที่อาจเปนปจจัยกำหนดการเพิ่มของโรคในสวนของดานการมีงาน
การศึกษา และเศรษฐกิจของจังหวัด
ดังนั้น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทิศทางการปองกันและจัดการในระดับประเทศที่ตองขับเคลื่อนไปใหมากขึ้น ไดแก
การมุงเนนจัดการปจจัยสาเหตุ
เพิ่มคุณภาพการปองกันปฐมภูมิใหเปนพื้นฐานโดยเพิ่มการดำเนินการสวนที่เปนปจจัยกำหนดทางสังคมดานสุขภาพ
ที่เกี่ยวของ และการเพิ่มภูมิตานทานและโอกาสความสามารถจัดการความเสี่ยงในวัยเด็กและคนทำงานใหมีประสิทธิผล
การปรับความสามารถการสนับสนุนและตอบสนองของระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพใหสามารถ
o สนับสนุนปรับวิถีชีวิต/การจัดการตนเอง
o พัฒนาระบบการบริการสุขภาพเพือ่ สนับสนุนการปองกันและจัดการโรคใหเกิดความตอเนือ่ ง ความครอบคลุมภาพรวม
และการประสานการดูแลสุขภาพ ระหวางสาขา หนวยบริการและระดับบริการ เชน เพิ่มความเขมแข็งเชื่อมโยง
ระบบที่ชัดเจนระหวางกลุมเสี่ยงสูงและการดูแลตอเนื่องเมื่อเปนโรคเฉียบพลันไดอยางทันทวงที ฯลฯ
การขับเคลื่อนหนวยบริการสาธารณสุขใหตอบสนองโรคเรื้อรังอยางมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เชน การสรางและพัฒนา
ระบบกำกับเรียนรูคุณภาพการบริการมุงเนนผลลัพธและผลกระทบ การเพิ่มระบบคุณภาพในการกำหนดและพัฒนา
เทคนิคใหเกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทั้งโดยไมใชยาและใชยา รวมทั้งเครื่องมือและการกำหนดมาตรฐานการบริการ
สาธารณสุขอื่นๆ บนพื้นฐานของหลักฐานอางอิงตรวจสอบได เปนตน
การดำรงและเพิ่มคุณภาพการจัดการความเสี่ยงในระดับการดูแลปฐมภูมิ ทั้งในสวนของประเด็นบริการประเมินและ
ลดปจจัยเสี่ยงสำคัญที่ยังมีนอย เชน ยาสูบ แอลกอฮอล และการบริการขับเคลื่อนที่เชื่อมกับชุมชนลดเสี่ยงลดโรค
เปนตน
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนทิศทางดังกลาวจะประสบความสำเร็จจำเปนตองพัฒนาปจจัยนำเขาที่สำคัญในสวนของปจจัยความสำเร็จ
8 ปจจัย โดยจากสรุปสถานการณตามตารางสรุปปจจัยความสำเร็จการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังของ 3 กลุมจังหวัด และภาพรวม
ประเทศ พบวา ปจจัยที่ตองเรงรัดดำเนินการ ไดแก
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เพิม่ ความตระหนักและความเขมแข็งของกระบวนการใหเกิดเปาประสงคและคุณคารวมกันของภาคสวนตางๆ ทัง้ ในระดับ
ประเทศและจังหวัดไมวาจะอยูในระดับใดของความรุนแรงของโรค
เพิ่มความเขมแข็งของกระบวนการกลไกการระบุ การมีขอมูล การดำเนินการ การเขาถึง และความรวมมือดานทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการลดปจจัยกำหนดทางสังคมดานสุขภาพที่ทำใหเกิดการเพิ่มจำนวน ความรุนแรง และผลกระทบของ
การเกิดโรค
การเพิ่มความเขมแข็งของโครงสรางภายในและความสามารถดานสาธารณสุขทั้งกระบวนการระบาดวิทยา การใช
ขอมูลและหลักฐานการปองกันควบคุมโรค การสื่อสารและการบูรณาการการปองกันและควบคุม การกำกับประเมินผล
เรียนรูและการพัฒนากำลังคนและบุคลากรสาธารณสุข
เสริมสรางระบบที่จำเปนในการสรางการมีสวนรวมการบูรณาการและการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมใหเกิดคุณภาพ
อยางตอเนื่องรวมกัน ไดแก
o ระบบขอมูล ขาวสาร และการใชขอมูลรวมกัน
o การปรึกษาหารือความรวมมือการปฏิบัติการ
o ระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลและเรียนรู
พัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพใหสามารถสนับสนุนการปองกันปฐมภูมิและ
การสรางสุขภาพใหกับชุมชนอยางครอบคลุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งการดำรงและพัฒนาตอยอดการสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
และรักษาของผูปวยและกลุมเสี่ยงสูงที่ปองกันไดและตองการการสนับสนุน โดยผานกลไกทั้งการพัฒนาทรัพยากรและ
บุคลากร กลไกงบประมาณที่เอื้อ และแรงจูงใจการพัฒนาตนเอง
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เพิ่มคุณภาพระบบการเฝาระวังทางระบาดวิทยา การประเมินสถานการณ และขอมูลเพื่อการบริหารนโยบาย และ
ยุทธศาสตรดานโรคไมติดตอเรื้อรัง
2. เสนอใหมกี ารเตือนภัยและแผนการสือ่ สารผลักดันความเขาใจทีถ่ กู ตองและมีประสิทธิผลในการลดเสีย่ งลดโรค และขยาย
ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค โดยเฉพาะชุมชนที่ใกลปวยหรือปวยแลว
3. การพัฒนาสิ่งแวดลอมทางสังคมและกายภาพ ควรมีประเมินและพัฒนาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต นอกเหนือจากการ
ทำตามนโยบาย
4. มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิผลความครอบคลุมเพื่อเพิ่มความเขมแข็งเชื่อมโยงระบบที่ชัดเจนระหวางกลุม
เสี่ยงสูงและการดูแลตอเนื่องเมื่อเปนโรคเฉียบพลันไดอยางทันทวงที
5. ทบทวนการใหความสนใจตอปญหาการเขาถึงของผูเปนความดันโลหิตสูงใหพอๆ กับเบาหวานและการบริการปองกัน
และลดปจจัยเสี่ยงในคนเปนโรค เพิ่มการใหบริการการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูเปนโรค รวมทั้งประเมินคุณภาพ
การรักษาเชิงระบบเปนระยะ
6. เพิ่มความเขมแข็งของการสรางภาคีนอกภาคสาธารณสุข และการทำเปาประสงคและแผนยุทธศาสตรสุขภาพรวมกัน
ในการลดปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
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สารบัญ
คำนำ
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
บทนำ
• สถานการณ ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
• วัตถุประสงค
• ขอบเขตการประเมิน
• ระยะเวลาในการดำเนินงาน
• ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
• สวนที่ 1 การจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังในภาพรวมอยางเปนระบบ
กรณีศึกษาหัวใจและหลอดเลือด รวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
• สวนที่ 2 เครื่องมือการประเมิน
• สวนที่ 3 นิยามเชิงปฏิบัติการในการศึกษา
บทที่ 3 วิธีการศึกษา
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
• ภาคผนวก ก แบบรวบรวมขอมูลดานระบาดวิทยา
• ภาคผนวก ข แบบขอคำถามและแนวคำตอบ
• ภาคผนวก ค ตารางกลุมคำถามในแตละกลุมเปาหมาย
• ภาคผนวก ง แนวคำตอบ shading
• ภาคผนวก จ นิยามศัพท
• ภาคผนวก ฉ คำสั่งแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน
ภาพกิจกรรม
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36
37
38
39
39
41
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สารบัญตาราง

ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
ตารางที่ 16
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19
ตารางที่ 20
ตารางที่ 21
ตารางที่ 22
ตารางที่ 23
ตารางที่ 24

ขอมูลสถานการณอัตราตายอยางหยาบและอัตราผูปวยในของจังหวัด C และจังหวัด D
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปพ.ศ. 2551
รอยละของประชากรอายุ 15–74 ป จำแนกตามขอมูลคุณลักษณะทางสังคม
และเศรษฐกิจของจังหวัด C และจังหวัด D เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ความชุก (รอยละ) ของผูที่มีพฤติกรรมปองกันและพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรอายุ 15–74 ป
ของจังหวัด C และจังหวัด D เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ความชุก (รอยละ) ของผูที่มีความรูในการปองกันโรคเรื้อรังในประชากรอายุ 15–74 ป
ของจังหวัด C และจังหวัด D เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ความชุก (รอยละ) ของการเขาถึงบริการสุขภาพในประชากรอายุ 15–74 ป
ของจังหวัด C และจังหวัด D เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ความชุก (รอยละ) ของการดูแลสุขภาพผูเสี่ยงและผูเปนโรคในประชากรอายุ 15–74 ป
ของจังหวัด C และจังหวัด D เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ขอมูลการประเมินจากการสัมภาษณ 8 ประเด็นของจังหวัด C และจังหวัด D
ขอมูลสถานการณอัตราตายอยางหยาบและอัตราผูปวยในของจังหวัด E และจังหวัด F
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ปพ.ศ. 2551
รอยละของประชากรอายุ 15–74 ป จำแนกตามขอมูลคุณลักษณะทางสังคม
และเศรษฐกิจของจังหวัด E และจังหวัด F เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ความชุก (รอยละ) ของผูที่มีพฤติกรรมปองกันและพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรอายุ 15–74 ป
ของจังหวัด E และจังหวัด F เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ความชุก (รอยละ) ของผูที่มีความรูในการปองกันโรคเรื้อรังในประชากรอายุ 15–74 ป
ของจังหวัด E และจังหวัด F เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ความชุก (รอยละ) ของการเขาถึงบริการสุขภาพในประชากรอายุ 15–74 ป
ของจังหวัด E และจังหวัด F เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ความชุก (รอยละ) ของการดูแลสุขภาพผูเสี่ยงและผูเปนโรคในประชากรอายุ 15–74 ป
ของจังหวัด E และจังหวัด F เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ขอมูลการประเมินจากการสัมภาษณ 8 ประเด็นของจังหวัด E และจังหวัด F
ขอมูลสถานการณจากการแบงกลุมตามสถานการณผูปวยในที่แตกตางกัน
สรุปทิศการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังของ 3 กลุมจังหวัดและภาพรวมประเทศ
สรุปปจจัยความสำเร็จการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังของ 3 กลุมจังหวัด
และภาพรวมประเทศ
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บทนำ
สถานการณ ความเปนมา
และความสำคัญของปญหา

โรคหัวใจหลอดเลือด ความดันโลหิตสูงและเบาหวานเปนกลุมโรคสาเหตุสำคัญหนึ่งของ “โรคไมติดตอ” ซึ่งในปจจุบันนับเปน
ความเสี่ยงของโลกในสองสาเหตุสำคัญที่มีขนาดใหญมาก มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมีความรุนแรงตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
สำคัญของโลก (ไดแก วิกฤตสิ่งแวดลอมและโรคไมติดตอ) จากการประเมินความเสี่ยงของโลก โดยเครือขายการประเมินความเสี่ยงโลก
ซึ่งนำเสนอใน ECOSOC/UNESCW/WHO Western Asia Ministerial Meeting Addressing noncommunicable diseases and
injuries (Doha, Qatar, 10-11 May 2009) โรคไมติดตอนับเปนประเภทของโรคระบาดใหมและเขามาในเมืองไทยเมื่อ 25 ปที่ผานมา
โรคกลุมนี้ไดถูกศึกษาและยอมรับวารากของสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมและแบบแผนชีวิตที่เสี่ยง ดังนั้นในการลดการเพิ่มขึ้นและภาระ
ของกลุมโรคนี้ จึงตองอาศัยความรับรูและตระหนัก ความเขาใจและเทาทัน เขาถึงและสามารถจัดการปจจัยสาเหตุเหลานี้จากทุกภาค
สวนและทุกระดับในโครงสรางของสังคมและชุมชน เพื่อใหเกิดการปองกันและควบคุมปญหาและผลกระทบในภาพรวมอยางเปนระบบ
ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
แมจะไดมีความพยายามในการพัฒนา ความรูความเขาใจ มาตรการแนวทาง และแนวการจัดการลดการเพิ่มจำนวนและภาระ
ของโรคกลุมนี้อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามพบวาสามารถลดอัตราเรงของการเพิ่มขึ้นของการตายจากกลุมโรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน
ไดในระดับหนึง่ แตยงั มีอตั ราเรงของการเพิม่ ขึน้ ของภาระการบริการทัง้ ผูป ว ยใน ผูป ว ยนอก ทำใหคาดหมายไดวา ปจจัยกำหนดและปจจัย
สาเหตุตอ การเกิดผูเ สีย่ งและผูเ ปนโรครายใหมยงั ตองพัฒนามาตรการและเพิม่ ประสิทธิผลของการดำเนินการใหทนั การเปลีย่ นแปลง ดังนัน้
การประเมินผลเพือ่ การเรียนรูส ถานการณการปองกันและควบคุม ความสามารถการจัดการปองกันโรคกลุม นีใ้ นภาพรวมอยางเปนระบบ
และมีสวนรวมระหวางภาคสวนตางๆ จึงมีความสำคัญในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาและปฏิบัติการอยางยิ่ง
การประเมินความสามารถเพือ่ เพิม่ ความเขมแข็งการปองกันและจัดการดูแลโรคเรือ้ รัง จึงนับเปนนวตกรรมใหมของการประเมินผล
อยางมีสว นรวมเพือ่ ใชในการพัฒนาคุณภาพตอเนือ่ งของวิสยั ทัศน เปาประสงค เปาหมาย กลยุทธ และกระบวนการดำเนินการและทำงาน
เพื่อลดจำนวนการเกิดโรคและจำนวนเหตุการณการดำเนินโรคที่รุนแรงขึ้น ไดแก การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ภาวะแทรกซอน
การตายกอนวัยอันควร เปนตน รวมทัง้ การสูญเสียคาใชจา ย โดยใชเครือ่ งมือการประเมินเพือ่ เพิม่ ความเขมแข็งการปองกันและจัดการดูแล
โรคเรื้อรัง ดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการประเมินครั้งนี้ จึงไมใชเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพแตเปนเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงผูตัดสิน
นโยบายและผูว างแผน สงเสริมการแลกเปลีย่ นขาวสาร ประเมินนโยบาย แผนและการปฏิบตั ทิ ก่ี ำลังดำเนินการอยู รวมทัง้ ระบุการปฏิบตั กิ าร
บทบาท และความรวมรับผิดชอบใหเกิดความเขมแข็งของการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ทั้งนี้ การศึกษามุงเนนการประเมินเพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคการดำเนินการลดจำนวนการเกิดโรคและภาระปญหา
จากโรคเรื้อรังของจังหวัดโดยเนน กรณีศึกษานำรองโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม ความดันโลหิตสูง และเบาหวานในพื้นที่
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วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศ กรณีศึกษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพือ่ สะทอนภาพการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังในสถานการณการปวยทีแ่ ตกตางกันของประเทศ
2. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนายุทธศาสตรและแผนของประเทศและของจังหวัดตัวอยาง
3. เพื่อสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทีมงานโรคเรื้อรังของสวนกลางและพื้นที่ในการประเมินความสามารถในการปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรังในระดับจังหวัด (กระบวนการทำงาน การลงพื้นที่ แนวทางการพัฒนาทีมงาน)
ขอบเขตการประเมิน
การประเมินความสามารถในปจจัยความสำเร็จ 8 ประเด็นการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง กรณีศกึ ษา
โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน โดยประยุกตมาจากเครื่องมือกำกับและประเมินผลศักยภาพการจัดการ
ลดปญหาโรคเรื้อรัง ระดับเขตของประเทศแคนาดา (A Tool for Strengthening Chronic Disease Prevention and Management
Through Dialogue, Planning and Assessment) The Public Health Agency of Canada ดังนี้
1. คุณคาและเปาประสงคสุขภาพรวมกัน
2. มุงเนนปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ
3. สมรรถนะดานสาธารณสุขและโครงสรางภายใน
4. สมรรถนะดานการดูแลปฐมภูมิและโครงสรางภายใน
5. สมรรถนะของชุมชนและโครงสรางภายใน
6. การบูรณาการการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
7. การกำกับ ประเมินผล และการเรียนรู
8. ภาวะผูนำ การมีหุนสวน และการลงทุน
โดยเก็บขอมูล (เชิงคุณภาพ) ประเมินผลความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังใน
6 จังหวัดตัวแทน โดยในแตละจังหวัดเลือกศึกษา 2 อำเภอ โดยเนนอำเภอที่มีลักษณะเมืองและอำเภอลักษณะชนบท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประเด็นทาทายและขอเสนอแนะการพัฒนาความสามารถการปองกันและจัดการโรคไมติดตอเชิงระบบ
2. ขอเสนอแนะการพัฒนายุทธศาสตรและแผนของประเทศระดับพื้นที่และจังหวัดตัวอยาง
3. ทีมงานโรคเรื้อรังของสวนกลางและพื้นที่มีความสามารถในการประเมินการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังในพื้นที่
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บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศ กรณีศึกษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้
• สวนที่ 1 การจัดการ ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในภาพรวมอยางเปนระบบ กรณีศึกษาหัวใจและหลอดเลือด
รวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
• สวนที่ 2 เครื่องมือการประเมิน
• สวนที่ 3 นิยามเชิงปฏิบัติการในการศึกษา
สวนที่ 1 การจัดการ ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในภาพรวมอยางเปนระบบ กรณีศึกษาหัวใจและหลอดเลือดรวม
ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
โรคไมติดตอ (Non – communicable diseases) หมายถึง กลุมของโรคที่มีปจจัยสาเหตุการนำสูการเกิดโรคจากปจจัยเสี่ยง
รวมหนึง่ ปจจัยหรือมากกวา ไดแก การสูบบุหรี่ การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล การบริโภคอาหารเกินไมเหมาะสม การขาดการออกกำลัง
กาย และความเครียด ฯลฯ ซึ่งมีรากมาจากวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ไมเอื้ออำนวยตอการมีสุขภาพดี (Unhealthful lifestyles and
environment) ซึ่งสวนใหญของกลุมโรคนี้มีความสำคัญทางดานสาธารณสุข เปนกลุมโรคเรื้อรังระยะการดำเนินโรคยาวนานและ
กาวหนาอยางชาๆ มีผลตอการปวย พิการและตายกอนวัยอันควรจำนวนมาก กลุมโรคไมติดตอมี 4 กลุมหลัก ไดแก กลุมโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (เชน โรคหัวใจลมเหลว อัมพฤกษ อัมพาต ฯลฯ) มะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (เชน โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง
และโรคหอบหืด) และโรคเบาหวาน
ลักษณะเฉพาะของโรคไมติดตอ
• การเกิดโรคมีสาเหตุมากมายหลายปจจัยและเปนสาเหตุที่ซับซอน
• ปจจัยตางๆ ในสิ่งแวดลอม วิถีการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมที่มีผลตอการเกิดโรค ไดแก การมีและเขาถึงงายของ
ผลิตภัณฑยาสูบ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล อาหารที่อุดมดวยเกลือ/น้ำตาล/ไขมันอิ่มตัว/Free fatty acids ที่เกิน
การโฆษณาและการสงเสริมการขายที่กระตุนการบริโภค ความไมเพียงพอของการเดินทางสาธารณะที่เอื้อตอการ
เคลื่อนไหว และอาชีพที่สงเสริมวิถีชีวิตนั่งๆ นอนๆ ความเครียดเรื้อรังที่ไมสามารถรับมือได เปนตน
• ปจจัยการดำเนินพฤติกรรมตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่กระทำจนเคยชินและกลายเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงชีวิตในปจจุบัน
• มีระยะของการแฝงตัวนานกอนเกิดโรค (Long latent period) การเริ่มตนการเกิดโรคเปนไปอยางคอยเปนคอยไป
(Insidious onset) ระยะเวลาการดำเนินโรคยาวนาน (Long duration) มักพบโรครวม (co-morbidity)
• ในแตละปการพบรายโรคใหมจึงต่ำ แตจะพบมีจำนวนรายโรคที่พบสะสมอยูสูง
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• ผลกระทบของโรคเกิดทัง้ ในสวนของสุขภาพทีม่ คี วามรุนแรงเรือ้ รังยาวนาน พิการ การตายกอนวัยอันควร และคุณภาพชีวติ
รวมทั้งผลกระทบตอการสูญเสียรายได ภาระพึ่งพิง คาใชจายสุขภาพ และเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงเศรษฐกิจ
ระดับมหภาค ขณะเดียวกันการแกไขก็ใชเวลานานกวาจะเห็นผล
• พบกลุมโรคนี้ในกลุมวัยทำงานและวัยสูงอายุมากกวาวัยเด็ก
ปจจัยเสี่ยงของโรคไมติดตอ
ปจจัยเสีย่ งของโรคไมตดิ ตอ หมายถึง ปจจัยตางๆ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะไมวา จะเปนดานพฤติกรรมบุคคล แบบแผนพฤติกรรม
หรือวิถชี วี ติ การเผชิญสภาวะแวดลอมทัง้ ทางสังคมและกายภาพ หรือการสงผานทางพฤติกรรมและสิง่ ทีม่ มี าแตกำเนิด ซึง่ มีหลักฐานทาง
ระบาดวิทยาที่รับรูวามีความสัมพันธกับการเกิดโรค ความรุนแรงของการดำเนินโรค ภาวะแทรกซอน ความพิการ และการตายของโรค
ไมติดตอ และปจจัยเสี่ยงนี้ถูกพิจารณาถึงเพื่อการปองกัน
โดยปกติการเกิดและการดำเนินโรคของประชากรเชื่อมโยงกับปจจัยหลักๆ 3 ดาน ไดแก ปจจัยของกลุมบุคคลและประชากร
(อายุ เพศ พันธุกรรม อาชีพ ฯลฯ) ปจจัยตัวกระทำ (agent) หรือปจจัยสาเหตุ และปจจัยสิ่งแวดลอม (หมายรวมถึง เศรษฐกิจ
พฤติกรรมสังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดลอมทางกายภาพ) นอกจากนีเ้ พือ่ แยกระบบบริการทางการแพทยซง่ึ มีอทิ ธิพลอยางมากตอสุขภาพของ
ประชาชน ดังนั้นในที่นี้จึงแยกปจจัยกลุมนี้ออกมาจากปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นๆ ปจจัยเหลานี้อาจจะเรียกวาปจจัยกำหนดดานสุขภาพ
(Health determination) และสามารถพิจารณาไดจากทัง้ ในรูปแบบสามเหลีย่ มทางระบาดวิทยาและรูปแบบความเชือ่ มโยงทีจ่ ะนำไปสู
การเกิดโรคไมติดตอ ดังแผนภาพที่ 1 และ 2
แผนภาพที่ 1 สามเหลี่ยมทางระบาดวิทยาประยุกตสำหรับโรคเรื้อรังและความผิดปกติทางพฤติกรรม
(Advanced epidemiology triangle for chronic diseases and behavioral disorders)
ปจจัยสาเหตุ
Causative Factors

เวลา

กลุมตางๆ หรือ ประชากรและ
คุณลักษณะของกลุมหรือประชากร
เชน เพศ การศึกษา อาชีพ
บุคลิกภาพบุคคล ฯลฯ
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สิ่งแวดลอมกายภาพ
พฤติกรรมสังคม
วัฒนธรรม
องคประกอบสภาวะแวดลอม

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

แผนภาพที่ 2 ตัวอยางแสดงการแบงหมวดหมูข องโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังกับโซสาเหตุของปจจัยเสีย่ ง และปจจัยกำหนดเพือ่ การควบคุม
ปองกันและจัดการ
ปจจัยเสี่ยงและ
ปจจัยปองกัน
ปจจัยดานพฤติกรรม
- บริโภคอาหารเกินไมไดสัดสวน
- การขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
- การใชยาสูบและแอลกอฮอล
ที่บั่นทอนสุขภาพ
ปจจัยทางจิตสังคม
- “ความรูสึกวาควบคุมได”
“Sense of control”
- การสนับสนุนทางสังคม/
การกีดกันทางสังคม
- อารมณที่แข็งแรง
ปจจัยในระยะตนของชีวิต
- สุขภาพแม/น้ำหนักแรกเกิดต่ำ

ปจจัยเสี่ยงและเครื่องบงชี้
ทางชีวสรีระ
- ภาวะน้ำหนักเกินและอวน
- ภาวะความดันโลหิตสูง
- ภาวะไขมันผิดปกติ
- ภาวะไมสมบูรณของความ
ทนทานตอน้ำตาลและระดับ
น้ำตาลในเลือดสูง
- ภาวะโปรตีนในปสสาวะ

โรคและสภาวะเรื้อรัง
ที่ปองกันได
- โรคหัวใจขาดเลือด/
อัมพาต
- โรคเบาหวานประเภทที่ 2
- โรคไตวายเรื้อรัง
- มะเร็ง
- โรคระบบทางเดินหายใจ
อุดกลั้นเรื้อรัง

ผลตอเนื่องที่ตามมา
- เจ็บปวยซ้ำซอน
- คุณภาพชีวิตที่ลดลง
- พิการ
- ตาย

ปจจัยที่ปรับเปลี่ยนไมได : อายุ เพศ พันธุกรรม ประวัติครอบครัว
ปจจัยกำหนดทางสังคมสิ่งแวดลอม (อาจจะปรับเปลี่ยนได) : สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ ลักษณะชุมชน (ไดแก ตนทุนทางสังคม
ฯลฯ) สภาพการทำงาน สิ่งแวดลอมทางสุขภาพ เปนตน
ในที่นี้ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคความดันโลหิตสูง) และโรคเบาหวานที่เปนปจจัยเสี่ยงหลัก
แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ปจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไมได ไดแก อายุ เพศ พันธุกรรม ประวัติครอบครัว ฯลฯ
เพศ
เพศชายจัดเปนปจจัยเสี่ยงหนึ่งโดยพบวาในระดับบุคคล ผูหญิงจะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดชากวาผูชายประมาณ 10 ป
ทั้งนี้เนื่องจากฮอรโมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) ชวยชะลอการเกิดโรค แตเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนแลว ความเสี่ยงจะสูงขึ้นเทียบเทา
ผูชาย อยางไรก็ตามพบวาจากสถานการณในประชากรไทยที่ผานมาในระยะสิบกวาปนี้ภาระโรคจากการตายและเจ็บปวยกอนวัยอันควร
จากโรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวานประเภทที่ 2 พบในผูหญิงสูงมากกวาเพศชายโดยเฉพาะโรคเบาหวานพบวาสูงมากกวา
สองเทา
อายุ
เปนปจจัยเสี่ยงอีกขอที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได อายุที่เพิ่มขึ้นมีผลใหเสนเลือดเสื่อมไปตามวัย และพบความชุกของ
โรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นในชวงอายุที่สูงขึ้น อยางไรก็ตามมีรายงานทางการแพทยที่พบโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ในเด็กอายุ 10 ป
แลวจากที่ไมเคยพบมากอน และยังพบวาความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานพบสูงขึ้นในประชากรไทยชวงอายุ
15-34 ป จากการสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2547)
พันธุกรรม
บิดา หรือมารดา หรือพี่นองโดยตรงเปนโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัมพาต
เมือ่ อายุนอ ยกวา 55 ป ในผูช าย และนอยกวา 65 ปในผูห ญิง กลุม บุคคลนัน้ ๆ ทีเ่ ปนญาติสายตรงจะมีความเสีย่ งตอโรคนีส้ งู กวาประชากร
ทั่วไป ดังนั้นการเกิดโรคในระดับบุคคล “ยีน” จึงมีบทบาทมากในการเกิดโรคของหลอดเลือดแดง เพราะจะควบคุมหลายๆ ระบบที่
สงผลเรงการสะสมของไขมัน เปนตน
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2. ปจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได
จากการศึกษาที่ผานมาในประชากรประเทศตางๆ และประเทศไทย พบวา กลุมปจจัยเสี่ยงรวมที่ปรับเปลี่ยนไดที่มี
โอกาสเสี่ยงตอการเพิ่มขึ้นของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคความดันโลหิตสูง) และโรคเบาหวาน รวมทั้งโอกาสในการ
ปองกันควบคุมปจจัยเสี่ยงนั้นๆ สามารถเรียงตามลำดับความสำคัญได ดังนี้ การบริโภคยาสูบ การบริโภคเกินไมไดสัดสวน การขาด
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ภาวะความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้นในประชากร ภาวะน้ำหนักเกินและอวน ภาวะระดับน้ำตาลที่สูงขึ้น
ภาวะไขมันผิดปกติ การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแบบบั่นทอนสุขภาพ
2.1 กลุมพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได
การสูบบุหรี่หรือบริโภคยาสูบ
การสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงสำคัญหนึ่งใน 4 ปจจัยหลักที่สงผลตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ และทำใหเกิด
การเสียชีวิตกอนไวอันควร สำหรับผลตอโรคหัวใจและหลอดเลือดพบวา ในควันบุหรี่มีสารพิษหลายอยางที่เปนอันตรายตอหลอดเลือด
หัวใจ โดยเฉพาะนิโคตินและคารบอนมอนนอกไซด ปริมาณและระยะเวลาของการสูบบุหรี่มีผลกับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ ยิ่งสูบมากยิ่งมีความเสี่ยงมาก เปนตน
พฤติกรรมการบริโภคเกินไมไดสัดสวน
การบริโภคผักและผลไมนอย องคการอนามัยโลกแนะนำวา การบริโภคผักและผลไมอยางเพียงพอ กลาวคือ
รับประทานใหไดในปริมาณอยางนอย ตั้งแต 5 หนวยมาตรฐานขึ้นไปตอวัน หรือไมนอยกวา 400 กรัมในแตละวันสามารถปองกัน
การเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือด รวมทั้งการลดระดับความดันโลหิตที่สูงขึ้นได นอกจากนั้นจากหลักฐานขององคการ
อนามัยโลกและประเทศตางๆ ยังพบวาสามารถลดการบริโภคเกลือโซเดียมและลดเกลือโซเดียมในอาหารและผลิตภัณฑอาหารรวมกับ
การคัดกรองและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงจะชวยลดความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง
(อัมพฤกษ อัมพาต) ไดอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑอาหารที่มีน้ำตาลสูง ไขมันอิ่มตัว ไขมัน trans fatty acids และ/หรือ
เกลือโซเดียม สูงกวามาตรฐานความตองการของรางกายที่จะนำไปใชในรางกาย ลวนเปนการบริโภคเกินและเปนสารปนเปอนที่มีผลตอ
การทำลายของหลอดเลือดทั่วรางกาย ทั้งนี้ จากสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
คานิยมอาหารฟาสตฟูด อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว น้ำหวาน น้ำอัดลม อาหารรสจัดทั้งเค็ม หวาน ไขมันสูง ฯลฯ รวมทั้งการกระตุน
การบริโภคผานการสงเสริมการตลาดและการโฆษณา การเพิ่มและการกระจายอยางรวดเร็ว และความงายตอการเขาถึงอาหารที่เสี่ยง
ทำใหเสี่ยงตอการเกิดโรคมากขึ้นตอคนสวนใหญที่บริโภคเกินไมไดสัดสวน เปนผลตอทั้งระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลและ/หรือ
ไขมันในเลือด และการสะสมของแคลอรี่สวนเกิน เกิดการบาดเจ็บของหลอดเลือด การสะสมของไขมันในผิวของหลอดเลือด และการ
สะสมของเซลลไขมันที่พุงและทั่วรางกายของกลุมคนเหลานั้น และประชากรไทย
การขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายและการออกกำลังกายที่เพียงพออยางสม่ำเสมอชวยสงเสริมการมีสุขภาพที่ดี
และเปนปจจัยสำคัญในการปองกันและชะลอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และโรคไมติดตออื่นๆ เชน มะเร็ง ฯลฯ
ผูที่มีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายนอยหรือไมเคลื่อนไหวเลย เปนสาเหตุสำคัญตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะ
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคอวน เปนตน อยางไรก็ดีทิศทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนและการพัฒนาสถานที่
ปฏิบัติในการทำงาน การศึกษา การเดินทางและการพักผอน มีผลตอสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อหรือเปนอุปสรรคตอการ
เคลื่อนไหวออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน
ความไมสามารถควบคุมน้ำหนักเกินและอวน
ภาวะน้ำหนักเกินและอวนเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญใหมของโรคไมติดตอเรื้อรังที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ในประชากรไทย ภาวะน้ำหนักเกินและอวนนี้สามารถสังเกตไดอยางงายๆ โดยใชคาดัชนีมวลกายและการวัดรอบเอว พบวาถาคาดัชนี
มวลกายที่เพิ่มขึ้นสูงมากกวาหรือเทากับ 25 และผลการวัดรอบเอวตามมาตรฐานไดสูงมากกวาหรือเทากับ 80 เซนติเมตรในผูหญิง
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กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

และ 90 เซนติเมตรในผูชาย จะมีความสัมพันธโดยตรงตอการเกิดความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความผิดปกติของการทำงานของ
อินซูลินทำใหอินซูลินสูงขึ้นในเลือดไปมีผลทำลายหลอดเลือดโดยตรง นอกจากนั้น ภาวะน้ำหนักเกินและอวนโดยเฉพาะรวมกับ
ปจจัยเสี่ยงหลักรวมอื่นๆ ไดแก ภาวะความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ไขมันเอชดีแอลต่ำ และไขมันผิดปกติอื่นๆ ในเลือด
ที่เรียกวากลุม “เมตาโบลิค” จะมีผลตอการเพิ่มขึ้นของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองมากกวา 3-5 เทา ภาวะ
น้ำหนักเกินและอวนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคเกินความจำเปนขาดความสมดุลของพลังงานเขาและออก ไมสามารถควบคุมน้ำหนัก
ที่เหมาะสมได ทำใหเกิดภาวะโภชนาการเกิน มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือเปนโรคอวน อันมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยในสภาพ
แวดลอม ดังแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 สามเหลี่ยมองคประกอบทางระบาดวิทยาประยุกต : กรณีภาวะอวน
สามเหลี่ยมองคประกอบทางระบาดวิทยาประยุกต : กรณีภาวะอวน
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Mullic R M. et al. Circulation 2004
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ทั้งนี้ จากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคพบวา ความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกายและกลุมโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคในประชากรที่สังเกตไดมีลักษณะตอเนื่องซึ่งบงชี้วาการลดดัชนี
มวลกายของประชากรในวงกวางควรไดรับการพิจารณาในการลดโรคหัวใจและหลอดเลือด
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแบบบั่นทอนสุขภาพ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน สุรา เบียร ไวน ซึ่งรูปแบบการดื่มและปริมาณการดื่มแอลกอฮอลมีผลตอสุขภาพ
โดยเฉพาะผลตอหลอดเลือด พบวาแมวาจะมีฤทธิ์ระยะเฉียบพลันตอการกดระบบประสาทสวนกลาง การขยายตัวของหลอดเลือด
สวนปลาย การขับปสสาวะ การทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร และการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ แตถาบริโภคในปริมาณสูงมากกวา
2 แกวมาตรฐานตอวันในเพศชาย และ 1 แกวมาตรฐานตอวันในเพศหญิง จะมีการเพิ่มขึ้นของระดับความดันโลหิต เกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรังอื่นๆ เชน โรคตับแข็ง เปนตน ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของกลุมบุคคลหรือประชากรในชุมชนหนึ่งๆ
ในการบริโภคแอลกอฮอล ในแบบแผนการบริโภคที่สุมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เชน เมาแลวขับ เปนตน หรือบริโภคแอลกอฮอลมากเกิน
หรือดื่มหนักมากเปนครั้งๆ จะมีโอกาสพบจำนวนผูมีภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง และโรคเรื้อรังอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ความไมสามารถรับมือไดตอความเครียดเรื้อรัง
ความเครียดมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสิ่งแวดลอม การมีความเครียดนอยเกินไป
และมากเกินไปไมเปนผลดีตอสุขภาพ จะมีอาการปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ หัวใจเตนเร็ว แนนทอง มือเทาเย็น ความเครียดมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด รวมทั้งมีผลตอการหดเกร็งของหลอดเลือดเกิดผลตอหัวใจ
และหลอดเลือด โดยเฉพาะความเครียดเรื้อรังติดตอกันเปนเวลานาน
2.2 กลุมปจจัยเสี่ยงชีวะสรีระที่สามารถปรับเปลี่ยนได
ภาวะความดันโลหิตสูง
กลุมบุคคลที่มีภาวะความดันโลหิตที่สูงกวา 110 มิลลิเมตรปรอทซิสโตลิค ทุก 10 มิลลิเมตรปรอทและสูงมากกวา
75 มิลลิเมตรปรอทไดแอสโตลิค ทุก 5 มิลลิเมตรปรอทจะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากกวาคนที่มีระดับความดันโลหิตอยูในระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณสองเทา อยางไรก็ตามจากการศึกษาในประชากรจะพบผูที่ภาวะความดันโลหิตสูงก้ำกึ่งคือระหวาง 120 ถึง
139 มิลลิเมตรปรอทซิสโตลิคและ/หรือ 80 ถึง 89 มิลลิเมตรปรอท ไดแอสโตลิค จะเปนกลุมที่ทำใหเกิดรอยละของจำนวนโรค
หลอดเลือดสมองตีบตันและหัวใจขาดเลือดถึงรอยละ 70 ของโรคที่เกิดขึ้น ซึ่งมากกวากลุมผูที่ถูกวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง
แลว คือที่ระดับความดันโลหิตที่มากกวาหรือเทากับ 140 มิลลิเมตรปรอทซิสโตลิค และ/หรือ มากกวาหรือเทากับ 90 มิลลิเมตร
ปรอทไดแอสโตลิต โดย จากการศึกษาภาระโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2547 พบวาความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงของภาระโรคอันดับ
ที่ 5 ของชายไทย และอันดับ 2 ของหญิงไทย โดยทำใหเสียชีวิตประมาณปละ 7 หมื่นราย (รอยละ 18) สูญเสียปสุขภาวะจากการตาย
และพิการ ปละ 6 แสนป (รอยละ 6 ของ DALYs)
ทั้งนี้ ครึ่งหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และความดันโลหิตถือเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญ
ของภาระโรคที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและจะเปนประโยชนอยางมากถาสามารถลดระดับความดันโลหิตเฉลี่ยลงไปที่ระดับ
115 มิลลิเมตรปรอทซิสโตลิค
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
ผูที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากการตรวจเลือดหลังอดอาหารนาน 12 ชั่วโมง (Fasting Plasma Glucose, FPG)
มากกวา 100 มก./ดล. ขึ้นไป พบวาจะเริ่มมีความเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสการทำลายของหลอดเลือดแดง
โดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดกลางและเล็กเพิ่มขึ้นเมื ่อระดับ น้ำ ตาลในเลื อดเพิ ่ม ขึ้น และเมื่ อระดับน้ำตาลในเลือ ดสูง มากกวา
126 มก./ดล. หรือเปนโรคเบาหวานไมวาจะเปนเบาหวานประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 จากการศึกษาพบวาเปนปจจัยเสี่ยงที่ทำให
อัตราของโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นมากกวา 2-4 เทาเมื่อเปรียบเทียบผูที่ไมเปนโรคเบาหวานและโอกาสเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพบ
ภาวะน้ำตาลที่สูงขึ้นรวมกับภาวะความดันโลหิตที่สูงมากกวา 130/85 มิลลิเมตรปรอท ภาวะอวนลงพุง ภาวะไขมันผิดปกติ นอกจากนั้น
ยังมีภาวะแทรกซอนอื่นๆ ตามมาอีก ไดแก โรคหลอดเลือดที่จอประสาทตา โรคไตเสื่อม ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงเกินไป ภาวะ
แผลที่เทาเรื้อรัง ภาวะติดเชื้อผิดปกติ เปนตน เกิดโรคของหลอดเลือดหลายโรค ไดแก โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เปนตน
จากการศึกษาภาระโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2547 โรคเบาหวาน เปนภาระโรคลำดับที่ 9 ในผูชาย ทำใหสูญเสียปสุขภาวะ (DALYs)
169,000 ป (รอยละ 3.2 ของ DALYs) สวนในผูหญิงเปนภาระโรคลำดับที่ 3 ทำใหสูญเสีย 268,000 ปสุขภาวะ (รอยละ 6.9 ของ
DALYs)
ทัง้ นี้ จากการศึกษาระบาดวิทยาในเขตภูมภิ าคเอเชียแปซิฟค พบวาจะเปนประโยชนมากถาสามารถลดระดับน้ำตาล
กลูโคสทั่วไปในประชากรลงเปนประมาณ 90 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือ 9 มิลลิโมล/ลิตร
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ภาวะไขมันผิดปกติทไ่ี ดรบั การศึกษาและพบวาเปนปจจัยเสีย่ งหลักของความสัมพันธตอ การเกิดโรคหลอดเลือดตีบและ
ตันในประเทศตางๆ ไดแก ระดับไขมันคลอเลสเตอรอลรวม (total blood cholesterol) ไขมันไตรกลีเซอไรด (Triglycerides)
และไขมันเอชดีแอล (High density cholesterol) ซึ่งสามารถตรวจวัดไดโดยการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด โดยพบวา ระดับ
คลอเลสเตอรอลสูงที่เปนปญหาตอหลอดเลือด ≥200 mg/dLขึ้นไป ขณะที่ภาวะ triglyceride ในเลือดสูงหมายถึง triglyceride
≥150 mg/dL และภาวะ HDL-C ต่ำ หมายถึง <40 mg/dL ในชาย และ <50 mg/dL ในหญิง ทั้งนี้ จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในระดับ
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ความผิดปกติที่ต่ำลงเมื่อพบวามีภาวะเมตาโบลิซึ่มผิดปกติรวม (Metabolic syndrome) สำหรับการศึกษาระบาดวิทยาในประเทศไทย
พบวา ภาวะไขมัน HDL-C ต่ำ มีความสำคัญตอคาโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดมากกวาคาไขมันผิดปกติตัวอื่นโดยเฉพาะ
เมื่อพบรวมกันในภาวะ Metabolic syndrome
จากการศึกษาขององคการอนามัยโลกพบวาในกลุม ปจจัยเสีย่ งระดับชีวสรีระจะพบวา “ภาวะความดันโลหิตสูง” เปน
ปจจัยเสี่ยงที่เปนปจจัยสำคัญลำดับแรก ในทุกประเทศแมวาจะมีลักษณะเศรษฐกิจและจำนวนการตายที่ตางกัน และในหลายประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศสามารถลดความชุกของโรคความดันโลหิตสูงลงได เชน ญี่ปุน แคนาดา ออสเตรเลีย
เปนตน ดังแผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 4 Global burden of disease attributable to non-optimal blood pressure, cholesterol,
and BMI by Region, 2000
Condition

High-mortality
Low-mortality
a
developing countries Developed countriesb

developing
countriesc

World total

Attributable deaths (thousands)
Blood pressure
1,969
Cholesterol
1,405
BMI
399

2,205
849
775

2,966
2,161
,417

7,140 (12.8%)
4,415 (7.9%)
2,591 (4.6%)

Attributable DALYs (thousands)
Blood pressure
20,630
Cholesterol
15,602
BMI
6,408

20,277
8,609
11,115

23,363
16,227
15,892

64,270 (4.4%)
40,438 (2.8%)
33,415 (2.3%)

แหลงขอมูล: Ezzati and others 2004; WHO 2002b.

สถานการณความรุนแรงของโรค
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต) โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เปนกลุมโรคที่เปน
ปญหาสำคัญทางสาธารณสุขและมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง และเปนปญหาอันดับตนๆ ของทัว่ โลก โดยสถานการณของประเทศไทย
จากขอมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร พบวาอัตราตายตอประชากรแสนคนจากโรคที่เปนปญหาสำคัญมีแนวโนมชะลอตัว แตอัตรา
การเจ็บปวยเขารับการรักษาเปนผูปวยในดวยโรคที่มีความสำคัญมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2547-2551 สำหรับในป 2551
พบวามีอัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด เบาหวานและความดันโลหิตสูง คิดเปน 20.8, 21.2,12.2 และ 3.9
ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ และมีอัตราผูปวยใน คิดเปน 216.5, 276.8, 675.7 และ 860.5 ตอประชากรแสนคนตามลำดับ
และจากรายงานและรายงานเบื้องตนของการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2547) และครั้งที่ 4
(พ.ศ. 2551- 2552) ตามลำดับ ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทยอายุ 15 ปขน้ึ ไปในป 2552 รอยละ 21.4 ซึง่ ใกลเคียงกับ
ในป 2547 ซึ่งพบความชุกรอยละ 22.0 สวนความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปในป 2551 ใกลเคียงกับความชุก
ในป 2547 คือรอยละ 6.9 ขณะที่ในชวงระยะเวลาเดียวกันพบวามีความชุกของโรคอัมพฤกษอัมพาตในคนอายุ 15 ปขึ้นไป
รอยละ 1.5 และหัวใจขาดเลือด พบรอยละ 1.4 นอกจากนีจ้ ากการศึกษาภาระโรคและภาวะจากปจจัยเสีย่ งทางสุขภาพของประชาชนไทย
ในป 2547 มีความสูญเสียทางสุขภาพจากโรคไมติดตอคิดเปนรอยละ 65 ของความสูญเสียทั้งหมด และสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย
ที่สำคัญ 10 อันดับแรกในป 2552 มาจากโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต ~51,000 ราย) รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด
(~34,000 ราย) โรคเบาหวาน (~26,000 ราย) บาดเจ็บ (~24,000 ราย) โรคมะเร็งตับ (~23,000 ราย) หรือหนึ่งในสี่ของการเสียชีวิต
ทั้งหมดในป พ.ศ. 2552 มาจากโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษอัมพาต หัวใจขาดเลือด และโรคเบาหวาน
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

การจัดการ ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
จากสถานการณความรุนแรงของโรคไมติดตอ การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรคอยางรวดเร็ว จากป พ.ศ. 2540-2547 พบวามีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม การคา การโฆษณา เพื่อกระตุนการบริโภคและการไหลเวียนของเศรษฐกิจ การขยาย
ตัวของความเปนเมืองอยางรวดเร็ว สำหรับประเทศไทยแมวาจะมีความตื่นตัว ตระหนัก และมีการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการ
ปองกันและควบคุมโรคเพื่อลดจำนวนโรคและผลกระทบของภาระโรคที่ชัดเจนขึ้นระดับหนึ่งในระดับประเทศ แตยังไมเพียงพอที่จะลด
การเพิ่มขึ้นของจำนวนผูเปนโรคและภาระการบริการของโรคไดทันสถานการณ รวมทั้งความไมสามารถลดการดำเนินโรคซึ่งมีความ
รุนแรงตอการตายและการพิการกอนวัยอันควร ทำใหยังเกิดผลกระทบตอภาระการบริการตอระบบการบริการทางการแพทย คาใชจาย
คุณภาพชีวิต ของทั้งคนที่เปนโรค ญาติ ครอบครัว ผูใหบริการ ผูบริหารและผูนำในองคกรและชุมชนทุกระดับ ขณะที่พบวาสถานการณ
ความสามารถการจัดการทัง้ การบริการและการควบคุมปองกันเพือ่ ลดปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังนีย้ งั ตองปรับปรุงและพัฒนาเพือ่ ตอบสนอง
สถานการณและลักษณะธรรมชาติของปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังที่มีความรุนแรงและแตกตางจากการตอบสนองปญหาสุขภาพเดิมที่มี
ลักษณะเฉียบพลันและมีความชัดเจนกวาของเชื้อโรค รวมทั้งจากการประชุม Global Forum for NCDs Prevention and Control
เมื่อ 9-12 Nov 2003 Rio de Janeiro และตัวอยางการพูดคุยกับกลุมผูปฏิบัติงานในการประเมินสถานการณความสามารถ การปองกัน
และจัดการโรคในจังหวัดนำรองในป พ.ศ. 2551 ไดกลาวถึงสถานการณปญหาการจัดการโรคไว ดังนี้
จากการประชุม Global Forum for NCDs Prevention and Control เมื่อ 9-12 Nov 2003 Rio de Janeiro
• นโยบายและกลยุทธปฏิบัติการการปองกันควบคุมที่สอดคลองกับสถานการณ
• ทรัพยากรจำกัด
• การดูแลที่เปนชิ้นๆ แยกสวน และยังขาดประสิทธิภาพในประสานดำเนินการ
• ขอผูกมัดหรือพันธะตอการปองกันในระดับต่ำ
• ขาดระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาในภาพรวมเปนระบบ
• แนวทางการดูแลรักษาที่ไมเพียงพอ
• ความสามารถในการดูแลสุขภาพพื้นฐานในการจัดการโรคไมติดตอไมเพียงพอ
• ขาดการลงทุนอยางมากในการทำวิจัย
จากตัวอยางการพูดคุยกับกลุมผูปฏิบัติงานในการประเมินสถานการณการปองกันและจัดการโรคในจังหวัดนำรองในป
พ.ศ. 2551
• อสม.ไมรูตัววาเปนเบาหวาน
• ยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมจริงจังทุกกลุม .....รูแตไมทำ
• ผูดูแลใกลชิดขาดความรู
• กลัวเปนโรค ......ปฏิเสธ
• ชุมชนขาดขอมูลสถานการณในชุมชน
• สิ่งแวดลอมไมเอื้อในการปฏิบัติ
• ขาดสื่อการสอนไมเหมาะสม .....การเชื่อมโยงความรูที่เหมาะสมกับทองถิ่น
• ประชาชนโดยรวมยังไมเขาใจถึงปญหาหรือพิษภัยของโรคเบาหวานที่ตามมา
• กลุมดอยโอกาสทางการเรียนรูและควบคุม .....ไมรูหนังสือ ขาดคนดูแล ภาระพึ่งพิงสูง
• ปญหาวิถีชีวิตความเชื่อ
• ขาดความรูจริงและหลักฐานในการรักษา สื่อในวงกวาง .....ความปลอดภัย .....การคุมครองขาวสาร
• ตองการความเขาใจทีเ่ ชือ่ มโยงระหวางแบบแผนชีวติ กับปจจัยเสีย่ งและขอเสนอแนะการปองกันและการดูแลควบคุมโรค
• ปญหาการสื่อสาร ........ในระดับบุคคล ขอมูลขาวสารผิดๆ
• สัดสวนของภาวะโรคแทรกซอนเพิ่มขึ้น

20

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ทั้งนี้ มีการศึกษารวบรวมการดำเนินการควบคุมปองกันโรคไมติดตอโดยองคการอนามัยโลก และเครือขายวิชาการ ไดสรุป
และเสนอหลักการทบทวนหลักฐานที่มีอยูโดยการเลือกหลักฐานที่มีการเลือกมาตรการ นโยบาย และการดำเนินการโดยคำนึงถึง
• การดำเนินการที่มีประสิทธิผลคุมคาใชจายและจายไดในประเทศหรือชุมชนนั้นๆ กอนที่จะขยายการปฏิบัติดำเนินการ
• ตองทบทวนและคาดประมาณความมีประสิทธิผลคุม คาตอนโยบายการดำเนินการตางๆ ทัง้ ทีย่ ดึ การดำเนินการ การปฏิบตั ิ
ของบุคคลแตละคน และการขับเคลือ่ นใหเกิดการปฏิบตั ขิ องประชากรสวนใหญโดยรวมซึง่ พิสจู นหรือมีแนวโนมจำนวนของโรค ผลตอเนือ่ ง
และผลกระทบอยางชัดเจนมีนัยสำคัญ
ผลการทบทวนมาตรการ นโยบาย และการดำเนินการแทรกแซงเพือ่ ใหเกิดการปองกันควบคุมโรคไมตดิ ตอโดยองคการอนามัย
โลก ไดสรุปคำตอบเพื่อเสนอใหเกิดการจัดการเชิงปฏิบัติการตอสูไวดังนี้
1. องคการอนามัยโลกไดระบุชุด “นาซื้อที่สุดไว” (“Best Buys”) เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนสูการเกิดโรคไมติดตอ
สำคัญและสามารถลดคาใชจายการรักษาพยาบาลในเวลาตอมาซึ่งสวนใหญเปนประสบการณที่ประสบความสำเร็จอยูในประเทศพัฒนา
แลว ในชุดนาซื้อนี้มีการดำเนินการที่เกี่ยวของตอผลของการปองกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง)
และเบาหวาน ที่มีประสิทธิผลคุมคาสูงและควรขยาย ไดแก
- การลดการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล
- การลดการบริโภคเกลือและปริมาณเกลือในอาหาร
- การทดแทนไขมันแปลงในอาหารดวยไขมันไมอิ่มตัว
- สงเสริมความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกาย
- ใหมีการบริการใหคำปรึกษาและการรักษาดวยยาหลายขนาน (multi-drug therapy) สำหรับประชากรกลุมเสี่ยง
สูงที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อัมพาต รวมทั้งประชากรที่เปนโรคเบาหวาน
2. การขยายเขาถึงการดูแลและรักษาที่จำเปนสำหรับโรคไมติดตอสำคัญในทุกประเทศแตอยางไรก็ตามนับเปนสิ่งทาทาย
สำหรับประเทศกำลังพัฒนา
3. ลงทุนใหระบบสุขภาพและการบริการสุขภาพใหเขมแข็ง สามารถมีการเขาถึงบริการอยางถวนหนาในทุกระดับการบริการ
เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนในการดำเนินการเพื่อการปองกันและรักษา
4. จัดตั้งพัฒนาระบบการเงินสุขภาพของประเทศใหมีคุณภาพมากขึ้น ไดแก เพิ่มขนาดกองทุน ลดคาใชจายโดยตรงของ
ประชาชนในเวลาที่จำเปนตองการบริการ ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเทาเทียม
5. รวมมือกันกับทุกภาคสวนทั้งในสวนของภาครัฐบาลดวยกัน ประชาสังคม ประชาชน และเอกชนรวมทั้งอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของ
นอกจากนั้น องคการอนามัยโลกยังไดดำเนินการศึกษาตอเนื่องตอกลุมมาตรการอื่นๆ ไดแก การนำนโยบายสูการปฏิบัติที่
พบวามีความสัมพันธความเสีย่ งของปจจัยสาเหตุสงู และชัดเจนและมีความเปนไปไดสงู ของประโยชนทจ่ี ะเกิดขึน้ ในการดำเนินการระดับ
บุคคล ไดแก การลดโอกาสเกิดเบาหวาน, การปรับโครงสรางระบบสุขภาพ, กระบวนการตัดสินทางนโยบายในวงกวางบนหลักฐาน
เปนตน
รวมทั้งไดเสนอกรอบการทำงานในการวางแผนการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอไว 7 ดาน ดังนี้
1. การพัฒนาสภาวะแวดลอมดานสังคมและกายภาพ (Environmental Interventions) เรงรัด สนับสนุน นโยบาย
สาธารณะ มาตรการทางกฎหมายและกฏระเบียบที่สำคัญ ที่สงผลตอปจจัยกำหนดในการลดความเสี่ยง ตอการเกิดโรคไมติดตอใหมี
การปฏิบัติ ไดแก กฎหมายเกี่ยวเนื่องกับบุหรี่ การบริโภคแอลกอฮอลที่เปนอันตรายตอสุขภาพ นโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ
ดานควบคุมอาหารเสี่ยงตอสุขภาพ อาหารปลอดภัยโดยเฉพาะในผักผลไม ตลาดสดนาซื้อ สถานที่การเคลื่อนไหวออกกำลังกายในชีวิต
ประจำวัน เปนตน
2. การลดความเสี่ยงโดยการสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ (Lifestyle interventions) เปนการดำเนินงานในประชากร
สวนใหญมีเขมมุงและเปาหมายสูแบบแผนวิถีชีวิตสุขภาพและสามารถรับมือจัดการความเสี่ยงและภาวะคุกคามตอการกิดโรคและภัย
สุขภาพที่เขามาทำใหเกิดโรคและความเสี่ยงในตนและชุมชนได โดยสื่อสารใหขอมูลขาวสารและความรู สงเสริมการเรียนรูและทักษะ
ของสังคมในชุมชนและครอบครัวใหจัดการตนเองและปรับสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและกายภาพใหเอื้อตอการลดปจจัยเสี่ยง
โอกาสเสี่ยงการเกิดโรค และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเปนภูมิคุมกัน ผานทางการเฝาระวังโรค ปจจัยเสี่ยง โอกาสเสี่ยงของชุมชน และ
เครื่องมือการคัดกรองความเสี่ยงในกลุมบุคคล เพื่อประเมินและจัดการลดเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงไดในวิถีชีวิตชุมชนอยางมี
ประสิทธิผล
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

การดำเนินงานลดปจจัยเสี่ยงระดับประชากรทั่วไป (Population level)
1. สนับสนุนการบริโภคอาหารสุขภาพ หรือเมนูชูสุขภาพ (Healthy diet) ความสามารถในการสมดุลพลังงานที่ไดรับ
จากอาหารกับพลังงานที่ใชไปในแตละวัน หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ไขมันทรานส ลดการบริโภคเกลือโซเดียม และ
น้ำตาล รับประทานปลา ผักและผลไมมากขึ้น
2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีนิสัย และวินัยในการออกกำลังกาย
3. ควบคุมและจำกัดการเขาถึงการสูบบุหรี่
4. ลดการบริโภคแอลกอฮอล
5. ปองกันและควบคุมมลภาวะในอากาศ และสิ่งแวดลอม
6. สรางความตระหนักถึงภัยอันตรายของภาวะน้ำหนักเกินและอวน
7. เสริมสรางสังคมที่นาอยู มีความปลอดภัย มั่นคง เพื่อลดความเครียดในประชากรทั่วไป
โดยสรุปปจจัยที่สงผลตอการความสำเร็จในการดำเนินงานระดับประชากรทั่วไป คือ การมุงเนนลดสหปจจัยเสี่ยง มีการ
ดำเนินงานจากลางขึ้นบน (Bottom up) โดยชุมชน มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชน ชุมชนมีความรู มีความสามารถในการขับเคลื่อน
และจัดการลดปจจัยเสี่ยงในชุมชนได รวมกับการดำเนินการจากบนลงลาง (Top down) ไดแก การกำหนดกฎหมาย กฎทองถิ่นที่สำคัญ
และจำเปนเพื่อลดปจจัยเอื้อและจำกัดการเขาถึงผลิตภัณฑที่เปนผลเสียตอสุขภาพ เพิ่มการเขาถึงอาหารสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อตอการออกกำลังกาย เปนตน
3. การดำเนินการทางคลินกิ (Clinical interventions) การปองกันเชิงรุก มีการคัดกรองโรคในกลุม เปาหมายตามแนวทาง
การคัดกรองจุดมุงหมายสำคัญในการคัดกรองเพื่อการคนหาบุคคลที่เปนโรคระยะเริ่มแรก กอนมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ
(Pathological change) หรือมีพยาธิสภาพแลวแตยังไมมีอาการของโรคเกิดขึ้น (Asymptomatic individuals) ออกจากบุคคลที่
ไมเปนโรค เพื่อการวินิจฉัยโรคและสงตอโดยรวดเร็ว ชวยใหผูเปนโรคและปวยไดรับการรักษาทันทีตั้งแตตน เกิดผลการรักษาที่ดีขึ้น
สามารถนำมาสูการประเมินและบริการสนับสนุนควบคุมปจจัยเสี่ยงรวมเพื่อลดการดำเนินโรคที่รุนแรงทำใหภาวะแทรกซอน อัตรา
ความพิการตางๆ ลดนอยลง รวมทั้งเฝาระวังคนหาภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นตั้งแตระยะแรกๆ โดยมีแนวทางการบริการดูแลรักษา
บริการปองกันและควบคุมโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษอมั พาต โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ใหไดแนวปฏิบตั ิ
บริการตามมาตรฐานการรักษาดูแล ปองกันควบคุมในแตละระดับ โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก และการจัดการโรคเรื้อรัง อยางไรก็ดี
สำหรับประเทศไทยไดเพิ่มการคัดกรองความเสี่ยงตั้งแตระยะตนเขาในการบริการคัดกรองโรคโดยมุงเนนเพื่อใหเกิดการบริการมาตรฐาน
ใหม ณ จุดเดียวของการบริการ (One stop service) ตั้งแต พ.ศ. 2547 โดยจัดทำมาตรฐานการคัดกรองใหมโดยเพิ่มมาตรฐาน
การสื่อสารแจงผลสถานะความเสี่ยง และมาตรฐานการแนะนำวิธีปฏิบัติตัวตามสถานะความเสี่ยงดวย และเชื่อมโยงการดูแลกลุม
บุคคลเสี่ยงและผูเปนโรคเมื่อกลับเขาสูชุมชน
4. การผลักดันสนับสนุนสื่อสารในทุกระดับ (Advocacy) ไดแก การสรางความตระหนักในการปองกันโรคและสงเสริม
สุขภาพผานสื่อรณรงคประชาสัมพันธ สื่อบุคคล ในทุกระดับทั้งผูกำหนดนโยบาย ภาคีเครือขาย ผูมีสวนไดสวนเสีย
5. วิจัย เฝาระวังทางระบาดวิทยา และการประเมินผล (research and surveillance) สงเสริมงานวิจัย การเฝา
ระวังทางระบาดวิทยา และการประเมินผล เพื่อใหเขาใจในธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณการเกิดโรค การดำเนิน
โรค การกระจายของโรคและปจจัยเสี่ยง ปจจัยกำหนด รวมทั้งมาตรการและผลของมาตรการตางๆ ที่มีอยู เพื่อเปนหลักฐานสนับสนุน
การกำหนดเปาหมายการควบคุมปองกันที่ชัดเจนมีประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบทของประเทศหรือชุมชนนั้น ทั้งไดประเด็นการสื่อสาร
เพื่อการควบคุมปองกันที่ชัดเจน
6. การตอบสนองของภาครัฐและภาคสังคม (political and community leadership)
จาก “ภาครัฐทั้งหมด” ไดแก
• ความตั้งใจจากทางการเมือง
• ความเปนผูนำจากการเมือง
• นโยบายและกฎหมายสาธารณะสรางสุขภาพ
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กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

จาก “ภาคสังคมทั้งหมด” ไดแก
• ความเปนผูนำชุมชน
• การเปนหุนสวนระหวางภาคสวน
• การขับเคลื่อนชุมชน (Community mobilization)
การมีนโยบายดานสุขภาพ นโยบายสาธารณะ กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาประชาคม การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ดานสังคมชุมชน การขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยชุมชน เปนตน แนวทางการดำเนินงาน ประกอบดวย
• เสริมสราง กระตุน สนับสนุน ใหมพี ลังการขับเคลือ่ นงานปองกันควบคุมโรคไมตดิ ตอในชุมชน ผานทางภาคีเครือขาย
ทั้งภาครัฐ องคกรเอกชน ทองถิ่น แกนนำชุมชน โดยวิเคราะหสถานการณและผลกระทบของโรคไมติดตอในชุมชน
มีแผนชุมชนทีส่ อดคลองกับบริบทชุมชนนัน้ มีการใหความรูแ กประชาชน ครอบครัวและชุมชน การจัดการสิง่ แวดลอม
ที่เหมาะสม อาจมีกฎทองถิ่นหรือสัญญาประชาคม
• สรางเสริมศักยภาพสื่อบุคคลที่เปนเปาหมายใหตระหนักถึงความสำคัญของงานปองกันโรค มีความรูและทักษะดาน
การปองกันควบคุมโรคไมติดตอ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน แกนนำเยาวชน
กลุมแมบาน แกนนำของสถานที่ทำงาน แกนนำชุมชน เปนตน
• มีการประสาน ทำงานรวมกันระหวางเครือขายและองคกรตางๆ เนือ่ งจากการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมตดิ ตอ
ในดานปจจัยกำหนด และการจัดการสิ่งแวดลอม ตองอาศัยความรวมมือจากเครือขายและภาคสวนตางๆ ทั้งใน
และนอกกระทรวงสาธารณสุข เชน เกษตร ผังเมือง สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาสัมพันธ
เปนตน
7. การตอบสนองจากภาคสวนสุขภาพและการเพิม่ ความเขมแข็งของระบบสุขภาพ (health systems strengthening)
ประกอบดวย
การตอบสนองจากภาคสวนสุขภาพ ไดแก
• ภาคสวนรัฐดานสุขภาพ
• ภาคสวนผูนำสุขภาพ
• การบูรณาการของการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเขาไปในกลยุทธสุขภาพประเทศ
การเพิม่ ความเขมแข็งของระบบสุขภาพ จากระบบทีถ่ กู ผลกระทบรุนแรงจากขนาดปญหาความเรือ้ รังของโรค ความสามารถ
ของบุคลากรในการบริการตอบสนอง คาใชจายการบริการที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว จึงตองมีการเพิ่มความเขมแข็งในองคประกอบสำคัญ
ตางๆ ไดแก
• การพัฒนาแรงงานสุขภาพ
• องคกรการบริการสุขภาพและการจัดบริการ
• การเงิน (Financing)
• ระบบของการดูแลยึดประชากรเปนศูนยกลาง
• จุดเนนบนการปองกัน
การดำเนินงานดังกลาวเพื่อใหไดผลสำเร็จที่ยั่งยืน มีประสิทธิผล และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอตองอาศัย
การดำเนินงานแบบบูรณาการ (Integrated) และในทุกชวงชีวิตของประชาชน (life course approach) กลยุทธตางๆ จึงตองบรรจุ
อาศัยอยูในกรอบของนโยบาย แผนงาน และมีแผนปฏิบัติการผานกลไกของกฎระเบียบของสังคม (Regulation) การจัดการสิ่งแวดลอม
(environment modiﬁcation) การใหความรู (education) การดูแลในระบบการบริการสุขภาพ (health care response) โดย
ตองประสาน ผนึกกำลังความรวมมือของภาคีเครือขายจากหลายภาคสวน ไดแก ผูมีสวนไดเสีย สื่อประชาสัมพันธ ภาคประชาคม
ภาครัฐ เปนตน ดังแผนภาพที่ 5
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แผนภาพที่ 5 กรอบการทำงานเพื่อการพัฒนาการเขาถึงการควบคุมปองกันโรค
พัฒนาสภาวะแวดลอม
ดานสังคมและกายภาพ

1

2

ลดความเสี่ยง
โดยการสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ
ผลักดัน สนับสนุน สื่อสารในทุกระดับ

วิจัย เฝาระวังระบาดวิทยา ประเมินผล

6

6

การตอบสนองภาครัฐทั้งหมด
o ความตั้งใจทางการเมือง
o ความเปนผูชำนาญทางการเมือง
o นโยบายและกฎหมายสาธารณะ

การตอบสนองภาคสังคมทั้งหมด
o ความเปนผูนำชุมชน
o การเปนหุนสวนระหวางภาคสวน
o การขับเคลื่อนชุมชน

การดำเนินการทางคลินิก

3

4
5

การตอบสนองจากภาคสวนสุขภาพ
7
o ภาคสวนรัฐดานสุขภาพ
o ภาคสวนผูนำดานสุขภาพ
o การบูรณาการของการปองกันควบคุม
ไมติดตอเขาไปในกลยุทธสุขภาพประเทศ

เพิ่มความเขมแข็งของระบบสุขภาพ
7
o การพัฒนาแรงงานสุขภาพ
o องคกรการบริหารสุขภาพและการจัดบริการ
o การเงิน
o ระบบของการดูแลยึดประชากรเปนศูนยกลาง

ความสำคัญของ “การบูรณาการ” กับ การปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
คำวา “บูรณาการ” มีรากศัพทมาจากคำกิริยาในภาษาลาติน “Interger” หมายถึง “ทำใหสมบูรณ” (“to complete”)
ขณะที่คำคุณศัพท “integrated” จะหมายถึง “เปนอวัยวะสวนหนึ่งของรางกาย” (“organic part of a whole”) หรือ “สวนตางๆ
กลับมารวมกันเปนหนึ่ง” (“reunited parts of a whole”) และมักถูกใชในการแสดงออกของการนำสูการรวมตัวหรือกลมกลืน
เขาหากันขององคประกอบหรือสวนประกอบตางๆ ที่เคยกระจัดกระจายมากอน
อยางไรก็ตามแนวคิด “ความเขาใจในภาพรวม” (“comprehensiveness”) มักจะซอนทับกับคำ “การบูรณาการ” และ
ถูกใชโดยคนกลุมตางๆ ในความหมายที่ตางกันเกิดความเขาใจที่สับสนและขอบเขตทิศทางที่ไมชัดเจน
สำหรับองคการอนามัยโลกไดใชคำ “Integrated” และ “Integration” ในสองเรื่องที่ใกลชิดกันในกระบวนการควบคุม
ปองกันโรคไมติดตอ ไดแก
1. องคการอนามัยโลกไดถอดประสบการณการเรียนรูการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในยุโรปที่ประสบความสำเร็จ
ภายใตโครงการ “The countrywide integrated noncommunicable disease intervention” (CINDI – INTEGRATED)
ซึ่งประกอบดวย
• Commonality of major risk factors, ﬁrst of all life-style related
• INTEGRATED Actions
a. Health Promotion
b. Disease Preventive
c. Health Care (Primary health care)
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ดังนี้

และนำมาเรียนรู ประยุกตและสรุปสูข อ เสนอแนะหนึง่ ทีส่ ำคัญของการควบคุมปองกันโรคไมตดิ ตอขององคการอนามัยโลก
•
•
•

การกำหนดและดำเนินการเผชิญหนาการลดปจจัยเสี่ยงรวมมากกวาที่จะแยกกระบวนการโจมตีโรคทีละโรค
มีจุดมุงหมายถึงการดำเนินการที่กลาวถึงขางตนโดยระบบสุขภาพและโครงสรางชุมชนที่มีอยูอื่นๆ
กรอบการเขาถึงอยางเขาใจในภาพรวม (a comprehensive approach) ซึ่งรวมเอากลยุทธหลากหลายเพื่อนำสู
การปฏิบัติ
• การผสมผสานเรียกรองการปฏิบัติการรวมระหวางสวนตางๆ เพื่อนำนโยบายสุขภาพสูการปฏิบัติ
• กรอบการเขาถึงทั้งทางประชากรทั่วไปและกลุมเสี่ยงสูง (Population strategy and high risk strategy)
2. ความหมายที่องคการอนามัยโลกมาใชและพูดถึงในที่ตางๆ กันในการบริหารจัดการและการใหบริการสุขภาพ (the
WHO quotation … “Integrated”, “Integrated health service”, “Integrated Service”, “Integration”…) นั้นถูกสรุป
ความหมายไวดังนี้ “The management and delivery of health services so that clients receive a continuum of
preventive and curative services, according to their needs over time and across different levels of the health
system.”
จากการทบทวนขององคการอนามัยโลกและในหลายประเทศพบวา ระบบบริการสุขภาพที่มีอยูในปจจุบันของโลก
ยังไมสามารถตอบสนองตอสถานการณของโรคเรื้อรังที่กำลังเผชิญอยู ลักษณะบริการที่ไมตอบสนอง พบวามีลักษณะรวมที่องคการ
อนามัยโลกเรียกวาลักษณะ Radar logic (= inappropriate care for chronic conditions) ที่มีลักษณะดังนี้ คือ
• ทิศของระบบบริการมุงไปที่การดูแลผูปวยเฉียบพลัน (System oriented to acute illness)
• ไมเนนบทบาทของผูปวย (Patient’s role not emphasized)
• การติดตามเปนครั้งไมสม่ำเสมอ (Follow-up sporadic)
• การปองกันไมไดรับความสนใจ (Prevention overlooked)
ขณะทีย่ งั มีอปุ สรรคการดำเนินการปองกันจัดการโรคเรือ้ รังในภาพรวมอีกหลายประการทีไ่ มใชเฉพาะระดับบุคคลและผูป ว ย
ไดแก
• โครงสรางภายในระดับชุมชนซึ่งเปนสถานที่จำเปนที่การดูแลปองกันและจัดการโรคจะตองเกิดขึ้นยังไมเพียงพอ
และยั่งยืน
• การลดปจจัยเสี่ยงโดยการสงเสริมสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่จำเปนในชุมชน
• ประเด็นการใหการศึกษาตอผูบริการวิชาชีพทั้งดานสาธารณสุขและการดูแลปฐมภูมิที่ไมไดรับการฝกอบรม
การวางแผนและการดูแลตอเนื่องในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังมากอน โดยเฉพาะการใหเกิดผลลัพธ
การบริการที่จำเปนใหมๆ เชน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การสนับสนุน การจัดการตนเอง เปนตน
ในปจจุบันในการจัดการเพิ่มความเขมแข็งของระบบสุขภาพเพื่อการสนับสนุนการบริการคลินิกและการปองกันโรค
จึงมีความพยายามที่จะพัฒนากลไกและเครื่องมือการบูรณาการเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีขึ้นในการดูแลสถานะสุขภาพเรื้อรังที่ควรปองกัน
ไดทั้งในระดับบุคคลและประชากร
“การจัดการโรคเรือ้ รัง” (Diseases Management) หรือคำจำกัดความใหมของ “การจัดการโรคเรือ้ รัง” ทีป่ จ จุบนั ใชคำวา
“การจัดการโรคเรื้อรังอยางบูรณาการ” และตอมาใชคำ “การปองกันโรคเรื้อรังและการจัดการ” (Chronic diseases prevention and
management) (”Chronic disease prevention and management consists of a group of coherent interventions,
designed to prevent or manage one or more chronic conditions using a community wide, systematic and
structured multidisciplinary approach potentially employing multiple treatment modalities.”) จึงนับเปนเครื่องมือ
สำคัญในการบริหารคุณภาพเชิงระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการเพิ่มความเขมแข็งของระบบบริการสุขภาพตอโรคเรื้อรัง ทั้งนี้
พบวาการเขาถึงอยางเปนระบบเพื่อประสานงานการดำเนินการดูแลสุขภาพขาม ระดับ (บุคคล องคกร ทองถิ่น และประเทศ) และ
หลักฐานที่ดีบงชี้วาการประสานงานขามชุดเครือขายการดูแล และผูใหบริการดูแลจะมีประสิทธิผลมากกวาการดำเนินการเดี่ยวๆ
และไมประสานกัน
ดังนั้น การจัดการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ โดยการบูรณาการ ใหเกิดภาพรวมอยางเขาใจในการควบคุมปองกันปจจัย
เสี่ยงรวมที่สัมพันธกับวิถีชีวิต การดำเนินโรค และการกระจายของปจจัยเสี่ยงและโรค การบูรณาการจากภาคสวนตางๆ เพื่อการเขาถึง
การปองกันควบคุมทัง้ จากทางประชากรและกลุม บุคคลเสีย่ งสูง ตลอดจนการบูรณาการสวนตางๆ ของระบบบริการในการใหบริการสุขภาพ
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ในแตละระยะใหเกิดประสานการดูแลเนนการปองกันไปพรอมกันอยางตอเนื่อง และยั่งยืนในบริบทชุมชนหนึ่งๆ จึงมีความสำคัญ
การประเมินความสามารถ “การบูรณาการ” ในครัง้ นี้ ไดมขี อ เสนอแนะประเด็นทีน่ ำมาสู “การบูรณาการอยางมีคณ
ุ ภาพ”
ในหลายประเด็น พอสรุปไดดังนี้
- การจัดปรับเรียง วิสัยทัศน เปาประสงค และกลยุทธดำเนินการใหเกิดภาพรวมอยางเขาใจในการควบคุมปองกัน
และการบูรณาการการบริการที่เอื้อตอการปองกันและจัดการโรคที่ดีขึ้น
- การเชื่อมโยงการเขาถึงการดูแลในระดับบุคคลและประชากร
- การสรางการปองกันเขาไปในการริเริ่มการจัดการโรคเรื้อรัง
- รวมกันวางแผนเพื่อประสานความพยายามการดำเนินงานและ/หรือทรัพยากร
- กลไกสนับสนุนการใชขาวสารรวมกัน การสื่อสาร และการประสานงาน
- บูรณาการระดับบริการเพื่อเพิ่มการดูแลที่ครอบคลุมในภาพรวมเบ็ดเสร็จและตอเนื่อง
สวนที่ 2 เครื่องมือการประเมิน
ในการกำกับประเมินผลภาพรวมของการจัดการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังจะมีประเด็นตางๆ ในมิติและขอบเขต
ในภาพรวมพอสรุปไดเพื่อใหเห็นภาพทั้งหมดของการปองกันและควบคุมโรคไดดังแผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 6 แนวมิติการกำกับและประเมินผลการดำเนินการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

แนวมิติการกำกับและประเมินผลการดำเนินการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
ขาวสารผิดๆ

บริโภคยาสูบ

ภาวะความดัน
โลหิตสูง

อัมพาต

สังคมเมืองที่
ไมมีสุขภาพ

บริโภคแอลกอฮอล
จำนวนมาก

ภาวะน้ำหนักเกิน
และอวน

โรคหัวใจ
โคโรนารี่

พิการ

ระดับการศึกษา

บริโภคเกิน

เบาหวาน/
ภาวะดื้ออินซูลิน

โรคหัวใจโต
และ
หัวใจลมเหลว

คุณภาพ
ชีวิตลดลง

อาชีพเสี่ยง

ขาดกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอ

ภาวะไขมัน
ผิดปกติ

โรไตเรื้อรัง

ตาย

กอนปฐมภูมิ
โลก

ทองถิ่น

กฎหมาย การเลือก
ขอบังคับ ของบุคคล

ปฐมภูมิ : ประชากร

สรางความตระหนักและเรียนรู
เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง
เฝาระวังความเสี่ยงและโรค
สรางความเขมแข็งชุมชน
และหุนสวน

เจ็บปวย
ซ้ำซอน

กลุม เสีย่ งสูง

ทุตยิ ภูมิ

ตติยภูมิ

- คัดกรอง ประเมิน
ควบคุมปจจัยเสี่ยง
- สอดคลองโอกาสเสี่ยง
ในประชากรเปาหมาย

- พบโรคตัง้ แตระยะตน
- ประเมินและปองกัน
ปจจัยเสีย่ งในผูเ ปนโรค
- คัดกรองและจัดการ
ภาวะแทรกซอน

- ดูแลตอเนือ่ ง
- ดำรงการ
บริการ
- ฟน ฟูสภาพ

ปรับบริการพืน้ ฐาน
มาตรฐานการบริการ/ระบบปรึกษา-สงตอ/เขาถึงบริการ
ปรับและพัฒนาคุณภาพตอเนื่องของระบบบริการมุงผลลัพธบริการที่มีเปาหมายสูการลดโรค
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สำหรับการประเมินผลครั้งนี้ไดมุงเนนไปที่การประเมินความสามารถของการจัดการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ แนวคิด
การประเมินจึงเปนการประเมินที่การแสดงออกของความสามารถของภาคสวนตางๆ ตอการสนับสนุนและจัดการใหเกิดการปองกัน
ควบคุมอยางมีประสิทธิผลภายใตสภาพแวดลอมของระบบกลไกและบริบทของชุมชนหนึ่งๆ ดังแผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 7 กรอบแนวคิดการประเมินการแสดงออกการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

ชุมชน ครอบครัว บุคคล ลดโอกาสเสี่ยง ลดปจจัยเสี่ยง ลดโรค และภาระโรคเรื้อรัง
ชุมชน
รับรู สนใจ เรียนรู
• ขอมูล เรียนรู
• สื่อสารตองใจ
• บูรณาการปองกัน

•
•
•
•

ประเมิน จัดการ
เพิ่มพลังชุมชน
คนพบลดเสี่ยง
มาตรการสังคม
ปรับปรุงบริการฯ

เฉียบพลันพรอมรับ
• รูจัก
• เฝาระวัง
• เตรียมพรอม
• ซอมแผน

กระบวนการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค
ระบบบริการเชิงรุก

งานเนนหนักของกระบวนการสงเสริมสุขภาพ

นโยบาย, คานิยม,
กฎระเบียบ, ทรัพยากร,
ผลิตภัณฑทางเลือก

กอนปฐมภูมิ
โลก

ทองถิ่น

กฎหมาย การเลือก
ขอบังคับ ของบุคคล

ชุมชน ครอบครัว บุคคล จัดการตนเอง
เขาถึงบริการและทรัพยากรที่จำเปน
งานเนนหนักของกระบวนควบคุมปองกันโรค

ปฐมภูมิ : ประชากร

สรางความตระหนักและเรียนรู
เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง
เฝาระวังความเสี่ยงและโรค
สรางความเขมแข็งชุมชน
และหุนสวน

กลุม เสีย่ งสูง

- คัดกรอง ประเมิน
ควบคุมปจจัยเสี่ยง
- สอดคลองโอกาสเสี่ยง
ในประชากรเปาหมาย

ระบบบริการเชิงรับ

งานเนนหนักของกระบวนการรักษา
อยางมีคุณภาพเพียงพอ

ทุตยิ ภูมิ

- รักษาและดูแลภาวะฉุกเฉิน
- ประเมินและปองกัน
ปจจัยเสีย่ งในผูบ ริโภค
- จัดการภาวะแทรกซอน
- สนับสนุนจัดการตนเอง

ตติยภูมิ

- ดูแลตอเนือ่ ง
- ดำรงการบริการ
- ฟน ฟูสภาพ
- สนับสนุนจัดการ
ตนเอง

ปรับบริการพืน้ ฐาน
มาตรฐานการบริการ/ระบบปรึกษา-สงตอ/เขาถึงบริการ
ปรับและพัฒนาคุณภาพตอเนื่องของระบบบริการมุงผลลัพธบริการที่มีเปาหมายสูการลดโรค

บนพื้นฐานของการพัฒนาการมีสวนรวมของกลุมที่มีเปาประสงคเดียวกัน เครื่องมือประเมินนี้ควรจะเปนเครื่องมือที่สนับสนุน
การทบทวนและเชื่อมโยงวิสัยทัศนการบูรณาการ นอกจากนั้นการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผลในการปองกันควบคุมโรคเรื้อรัง
นับเปนหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดในปจจุบัน ซึ่งจากการทบทวนพบวา เครื่องมือประเมินตนเองที่เกี่ยวของกับการประเมินความรวมมือ
ดานนโยบายการบริการสุขภาพ การบูรณาการ และการเสริมสรางสมรรถนะชุมชนภายใตกรอบความคิดการปองกันและจัดการโรค
เรื้อรัง (Chronic diseases prevention and management) ซึ่งไดพัฒนามาจาก “เครื่องมือการประเมินประกอบการเพิ่มความ
เขมแข็งการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังผานทางการพุดคุย วางแผน และการประเมิน” (A Tool, Strengthening Chronic Disease
Prevention and Management through Dialogue, Planning and Assessment) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย Canada’s Public Health
Leader ประเทศแคนาดา และถูกนำมาประยุกตใชเบือ้ งตนในการประเมินตนเองเพือ่ การพัฒนาในพืน้ ทีน่ ำรองของประเทศไทยในป พ.ศ.
2551 รวมทั้งไดถูกปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทไทยและทดสอบซ้ำใน 3 จังหวัด ในป พ.ศ. 2552 นับวาเปนเครื่องมือที่เหมาะสม
ในการนำมาประเมินผลในครั้งนี้มากที่สุดโดยมีหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวของเปนโครงสรางการออกแบบการพัฒนาเครื่องมือ ไดแก
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ทิศการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง:
• มุงเนนจัดการปจจัยสาเหตุการเกิดและการดำเนินโรคตอเนื่อง
• การปองกันปฐมภูมิเปนพื้นฐานสำคัญ
• การนำการปองกันสูทุกระดับการบริการและการเขาถึงการดูแล
• การจัดการความเสี่ยงในระดับการดูแลปฐมภูมิ
• การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทั้งโดยไมใชยาและใชยา
• การสนับสนุนปรับวิถีชีวิต/การจัดการตนเอง
• ความตอเนื่อง ความครอบคลุมภาพรวม และการประสานการดูแลสุขภาพ
• การขับเคลื่อนหนวยบริการสาธารณสุขใหตอบสนองโรคเรื้อรังอยางมีคุณภาพ
ปจจัยความสำเร็จประกอบดวยปจจัย 8 ประการ ไดแก
1. เปาประสงคและคุณคารวมกัน
2. เนนที่ปจจัยกําหนดสุขภาพ
3. ภาวะผูนำ หุนสวน และการลงทุน
4. โครงสรางภายในและความสามารถดานสาธารณสุข
5. โครงสรางภายในและความสามารถในการดูแลปฐมภูมิ
6. โครงสรางภายในและความสามารถของชุมชน
7. การบูรณาการการปองกันโรคเรื้อรังและการจัดการ
8. การกํากับติดตาม การประเมินผล และการเรียนรู
ทั้งนี้ ความสำคัญของการนำปจจัยความสำเร็จเปนทิศนำรองในการจัดทำแบบประเมินเนื่องจาก
• การลดปญหาโรคเรื้อรังเปนปญหาเกี่ยวพันกับประชากรตลอดชวงชีวิต มีจำนวนขนาดใหญ และเกี่ยวของกับหลายมิติ
ของสุขภาพ เกี่ยวพันและมีผลกระทบอยางใกลชิดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รวมทั้งตองใชระยะเวลา
ในการดูแล
• การมองภาพรวม การกำหนดความคาดหวังและทิศรวมกันการบูรณาการ และความรวมมือการปฏิบัติในหลายสาขา
ภาคสวน และทุกระดับ รวมทั้งชุมชนทุกระดับไปพรอมกันอยางตอเนื่องจึงมีความสำคัญ
• การขับเคลื่อนใหเกิดการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังขึ้น ตองอยูบนการปรับและเพิ่มคุณภาพที่จำเปนจากโครงสราง
การดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการพื้นฐานเดิมใหตอบสนองตอลักษณะปญหาสุขภาพใหม
• การมีและเพิ่มคุณภาพปจจัยความสำเร็จเพื่อใหเกิดผลตอการขับเคลื่อนการดำเนินการดูแลปองกันและจัดการสถานะ
สุขภาพที่เรื้อรังจึงมีความจำเปน
• การประเมินดวยการมองภาพปจจัยความสำเร็จจะทำใหเห็นภาพใหญในการบอกแนวทางการวางแผนโรคเรื้อรังใน
ภาพรวม และสามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของสวนตางๆ ของระบบสุขภาพ และสมรรถนะชุมชนเพื่อปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรัง
นอกจากนั้น วัตถุประสงคของการสรางเครื่องมือประเมินตนเองอยางมีสวนรวมนี้ยังสามารถ
1. เชื่อมโยงผูตัดสินนโยบาย ผูวางแผน
2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนขาวสาร
3. ประเมินนโยบาย แผน และการปฏิบัติ ที่กําลังดำเนินการอยู
4. ระบุการปฏิบัติการ บทบาท และความรวมรับผิดชอบใหเกิดความเขมแข็งของการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ทำใหเครื่องมือมีลักษณะเดนดังนี้
• นำเสนอภาพรวมและทิศของการปองกันและจัดการปญหาโรคเรื้อรัง
• ใหขอมูลสนับสนุนการกระตุนความคิดและทิศทางการเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติของเครือขายบริการสุขภาพ
และสาธารณสุขที่นาจะเกิดผลและไมใชเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
• งายตอการสังเคราะหสรุปประเด็นหลักๆ เพือ่ นำมาพูดคุยปรึกษาหารือเพือ่ หาทางออกและระบุประเด็นสูก ารเพิม่ คุณภาพ
ไมใชใบสั่งที่บอกรายละเอียดในทุกจุด
• มีลักษณะที่มีความยืดหยุนและนำไปใชหรือปรับใชในการประเมินเพื่อพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ได
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จากผลการทบทวน แนวคิด กรอบการปฏิบัติ และตัวอยางเครื่องมือที่เลือกใชเปนหลักฐานในการมา ทดสอบและประยุกต
เปนเครื่องมือประเมินการจัดการการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในระดับประเทศครั้งนี้ ผลของการประเมินนี้เพื่อใหได
ซึ่งขอมูลประกอบความเขาใจสถานการณของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตางๆ สูการปฏิบัติที่ผานมา นอกจากทราบถึง นโยบาย
การบริการสุขภาพ การบูรณาการ และสมรรถนะชุมชน เพื่อเปนขอมูลปอนกลับแกผูวางนโยบายหรือติดตามนโยบายสูการปฏิบัตินำไป
ประกอบการพัฒนาการขับเคลื่อนเปาหมาย กลยุทธและแผนการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังทั้งในระดับประเทศและในพื้นที่
ตัวอยาง โดยมีวัตถุประสงคของการประเมินเพื่อประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
ของประเทศ กรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเครื่องมือประเมิน
จะมีประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นระหวางประเมินโดยสามารถเพิ่มขอมูลที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ ไดแก
• กลยุทธหรือเปาประสงคของจังหวัดที่ถูกประเมินในการปองกันโรคเรื้อรังปจจัยเสี่ยง และปจจัยกำหนดพื้นฐาน
• กรอบการทำงานหรือรูปแบบที่ชี้นำการปองกันและ/หรือความพยายามการจัดการโรคเรื้อรัง
• ตัวอยางเปาหมาย ตัวชี้วัดการแสดงออก หรือสถิติที่ควรใชในการกำกับ ประเมินผล ที่สอดคลองกับการทำงานในพื้นที่
เชน รอยละของการเพิ่มประชากรที่บริโภคผลไมและผัก ประจำวันตามขอเสนอแนะ เปนตน
ทั้งนี้ กลุมเปาหมายที่เปนกุญแจการไดมาซึ่งขอมูลคุณภาพแสดงความสามารถการจัดการปองกันควบคุม คือ
• ผูต ดั สินนโยบายและผูว างแผนงานรวมทัง้ ผูร บั ผิดชอบหลักของกลุม บริการหลักทีร่ ว มรับผิดชอบในการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังซึ่งทำงานอยูในการบริการสาธารณสุข ทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข
• การบริการดูแลปฐมภูมิ
• การดูแลในระยะเฉียบพลันหรือฉุกเฉินและการดูแลที่บาน
• การดูแลนอกภาครัฐ
• การดูแลนอกภาคสุขภาพ เชน องคกรบริหารทองถิ่น ภาคชุมชน กระทรวงอื่นๆ
สวนที่ 3 นิยามเชิงปฏิบัติการในการศึกษา
โรคไมติดตอ หมายถึง กลุมของโรคที่มีปจจัยสาเหตุการนำสูการเกิดโรคจากปจจัยเสี่ยงรวมหนึ่งปจจัยหรือมากกวา ไดแก
การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่เกินไมถูกสัดสวนและเหมาะสมทางโภชนาการ การขาดการเคลื่อนไหวออกกำลังกายที่เพียงพอ
และการรับมือไมไดตอความเครียดเกิดภาวะเรื้อรัง เปนตน โดยมีรากมาจากวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ไมมีสุขภาพ (Unhealthful
lifestyles and environment) สวนใหญของกลุมโรคนี้เปนโรคเรื้อรังซึ่งมีความสำคัญหลักทางดานสาธารณสุขจากผลตอการปวย
ความพิการ และการตายกอนวัยอันควรจำนวนมาก
การปองกันโรค หมายถึง มาตรการที่มิไดครอบคลุมเฉพาะการปองกันการเกิดโรค เชน การลดปจจัยเสี่ยง แตยังรวมเอา
มาตรการการหยุดยั้งการดำเนินโรคและการลดผลแทรกซอนที่ตามมา
• การปองกันปฐมภูมิจะเนนไปที่การปองกันการเริ่มตนของความผิดปกติ
• การปองกันทุติยภูมิ และการปองกันตติยภูมิ จะเนนไปที่การหยุดยั้งหรือชะลอโรคที่มีอยูและผลตอเนื่องของโรคที่เกิดขึ้น
ผานทางการคนพบตั้งแตระยะตนและการรักษาที่เหมาะสม หรือลดการเกิดอาการซ้ำหรือความรุนแรงของผลตอเนื่อง
ผานทางมาตรการอื่นๆ รวมดวย ไดแก การฟนฟูสภาพที่มีประสิทธิผล เปนตน
อยางไรก็ตามแมวาบางครั้งการปองกันโรคจะมักใชรวมกับการสงเสริมสุขภาพแตความหมายการปองกันโรคในบริบทกิจกรรม
สุขภาพจะถูกพิจารณาที่มาจากภาคสวนสุขภาพที่ไปเกี่ยวของกับกลุมบุคคลหรือประชากรในการระบุปจจัยเสี่ยงที่สัมพันธกับพฤติกรรม
เสี่ยงที่แตกตางกัน
การดำเนินการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ภายใตแผนงานที่นำโดยองคการอนามัยโลก หมายถึง กระบวนการ
ดำเนินการแทรกแซงตอปจจัยเสี่ยงหลักๆและปจจัยกำหนดสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของปจจัยเสี่ยงเหลานั้น
ในประชากรโดยการชี้นำ กระตุน การตอบสนองและความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ หลายระดับซึ่งจะประกอบดวย
• กระบวนการระบุการระบาดที่โผลและขยายตัวรวมทั้งวิเคราะหปจจัยกำหนดที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานใหนำทาง
การสราง การติดตามประเมินนโยบาย แผนงาน กฎหมาย มาตรการทางการเงิน ที่จำเปนในการควบคุมปองกันโรค
• การลดระดับเผชิญตอปจจัยเสี่ยงรวมสำคัญตอโรคไมติดตอของบุคคลและประชากรไดแก การบริโภคยาสูบ การใช
แอลกอฮอลที่บั่นทอนสุขภาพ การบริโภคอาหารที่เกินไมไดสัดสวนเสี่ยงและขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ในขณะ
เดียวกันเพิ่มความเขมแข็งของบุคคลและประชากรโดยรวมในการเลือกบริโภคและมีแบบแผนวิถีชีวิตที่ดำรงสุขภาพดี
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• เพิ่มความเขมแข็งของการดูแลสุขภาพสำหรับกลุมประชาชนหรือกลุมบุคคลที่เปนโรคไมติดตอโดยพัฒนามาตรฐาน
แนวทาง และสงเสริมการดำเนินชีวิตปกติบนหลักฐานขอเท็จจริงสำหรับการดำเนินการที่มีประสิทธิผลและการปรับทิศ
ระบบสุขภาพใหตอบสนองตอความจำเปนเพื่อการจัดการโรคที่มีลักษณะเรื้อรัง
(อางอิงจาก: Health Promotion Glossary. WHO, Geneva, 1998)
การจัดการโรคเรื้อรัง (Disease Management (DM)) หมายถึง ระบบของการดำเนินการดูแลสุขภาพที่ประสานการ
ดำเนินการและการสื่อสารสำหรับประชากรที่เงื่อนไขของความพยายามการดูแลตนเองเปนสิ่งที่จำเปนอยางมีนัยสำคัญ
การปองกันโรคเรื้อรังและการจัดการ (Chronic diseases prevention and management (CDPM)) หมายถึง กลุม
ของการดำเนินการแทรกแซงที่เชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผล ทั้งการออกแบบนี้เพื่อการปองกันและจัดการสถานะสุขภาพเรื้อรังหนึ่งหรือ
มากกวา โดยการเขาถึงผานทางโครงสรางสหสาขา เปนระบบ และใชชุมชนในวงกวาง รวมทั้งมีแนวโนมใชรูปแบบการรักษาในหลาย
รูปแบบ โดยมีเปาประสงค
• ระบุกลุมบุคคลหรือบุคคลที่มีภาวะเรื้อรังหนึ่งอยางหรือมากกวา
• สงเสริมการจัดการตนเองโดยบุคคลผูมีสถานะสุขภาพเรื้อรังเอง
• กลาวถึงความเจ็บปวยหรือเงื่อนไขที่สอดคลองกับความรุนแรงของโรคและความจำเปนของผูมีสถานะสุขภาพเรื้อรัง
บนหลักฐานที่มีอยูที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดโดยไมคำนึงถึงรูปแบบการดูแลรักษาหรือแบบแผน
การเบิกจาย
• สามารถมีการวัดผลกระบวนการและผลลัพธเปนปกติเพื่อการปอนกลับผูรับการดูแลและผูเกี่ยวของทั้งหมดและเพื่อการ
ปรับโครงการ
(อางอิงจาก: International Journal of Integrated Care – Vol. 9, 27 May 2009 – ISSN 1568-4156 – http://
www.ijic.org/ )
กลุมตัวอยางศึกษา หมายถึง จำนวนตัวอยางที่ศึกษาจำนวน 6 จังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีอัตราผูปวยใน ยอนหลัง
5 ปโดยดูแนวโนมของการเพิ่มขึ้น/ลดลงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังนี้
จังหวัด A และจังหวัด B หมายถึง จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูง 10 อันดับแรกของประเทศ และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว
จังหวัด C และจังหวัด D หมายถึง จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลางของประเทศ และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้น
ปานกลาง
จังหวัด E และจังหวัด F หมายถึง จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง 10 อันดับแรกของประเทศ และมีแนวโนมอัตราการ
เพิ่มขึ้นลดลง
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กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

บทที่ 3

วิธีการศึกษา

การประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศ ปพ.ศ. 2553 เปนการ
ประเมินเพื่อสะทอนการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังในพื้นที่ที่มีสถานการณการปวยที่แตกตางกันของประเทศ
และเปนการพัฒนาทีมงานโรคเรื้อรังของสวนกลางและของพื้นที่ รวมทั้งเปนขอมูลในการกำหนดยุทธศาสตรและแผนใหเหมาะสม
ซึ่งมีกรอบแนวการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. กรอบแนวคิดการศึกษา
กรอบการศึกษาเพื่อการประเมินเบื้องตนตอความสามารถการปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังของประเทศเปนการศึกษาที่เนน
การประเมินอยางมีสว นรวม โดยใชวธิ กี ารเก็บรวบรวมขอมูลเชิงอรรถาธิบายในลักษณะภาคตัดขวางทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึง่ ฐาน
ขอมูลที่รวบรวมจากการศึกษาครั้งนี้เนนหนักไปที่การประเมินสถานการณประเทศและสถานการณภาพรวมมหภาคของความสามารถ
การปองกันและจัดการโรคเรื้อรังของกลุมจังหวัดตัวแทนฯ ทั้งนี้กรอบความคิดตั้งอยูบนหลักฐานขอเท็จจริงที่ไดทบทวนมาเกี่ยวของ
กับทิศทางการปองกันและปจจัยความสำเร็จในประเทศตางๆ และสรุปเปนแผนภูมิแสดงถึงองคประกอบสำคัญและจำเปนเพื่อการ
ขับเคลื่อนกงลอความรวมมือ และสมรรถนะของผูมีสวนรวมไดประโยชนหลักสูระบบการพัฒนาและการบริการสุขภาพที่ยั่งยืนโดยมี
ชุมชนเปนฐาน ดังนี้
แผนภาพที่ 8 กงลอความรวมมือขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายและสมรรถนะสูความสำเร็จการพัฒนาระบบการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรังไทย

ปจจัยความสำเร็จ

ทิศการปองกัน

แผนภูมิ กงลอความรวมมือขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายและสมรรถนะสูความสำเร็จ
การพัฒนาระบบการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังไทย
- มุงเนนจัดการปจจัยสาเหตุการเกิดและการดำเนินโรคตอเนื่อง
- การปองกันปฐมภูมิเปนพื้นฐานสำคัญ
- การนำการปองกันสูทุกระดับการบริการและการเขาถึงการดูแล
- การจัดการความเสี่ยงในระดับการดูแลปฐมภูมิ
- การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทั้งโดยไมใชยาและใชยา
- การสนับสนุนปรับวิถีชีวิต/การจัดการตนเอง
- ความตอเนือ่ ง ความครอบคลุมภาพรวม และประสานการดูแลสุขภาพ
- การขับเคลื่อนหนวยบริการสาธารณสุขใหตอบสนอง
โรคเรื้อรังอยางมีคุณภาพ

ชุมชน
บริการ
สุขภาพ
พืน้ ฐาน

ทองถิน่

ครอบครัว
บุคคล
เครือขาย

- เปาประสงคและคุณคารวมกัน
บริการสุขภาพ
- เนนที่ปจจัยกำหนดสุขภาพ
สนับสนุน
- ภาวะผูนำ หุนสวน และการลงทุน
- โครงสรางภายในและความสามารถดานสาธารณสุข/การดูแลพื้นฐาน/ชุมชน
- การบูรณาการการปองกันโรคเรื้อรังและการจัดการ
- การกำกับติดตาม การประเมินผล และการเรียนรู

ตระหนัก จัดการ เอื้อสิ่งแวดลอม/
ทรัพยากรทองถิ่น ชุมชนเขมแข็งลดเสี่ยง

ตระหนัก

จัดการตนเอง ลดเสี่ยง
ลดโรค เพิ่มคุณภาพชีวิต

ปกครอง
สาธารณสุข

ตระหนัก ตอบสนอง สนับสนุนจัดการ
ตนเอง สูระบบดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรศึกษาคือ จังหวัด 76 จังหวัด จำนวนตัวอยางที่ศึกษาจำนวน 6 จังหวัด โดยมีวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
multistage simple random sampling ดังนี้
1. คัดเลือกจังหวัดที่มีอัตราผูปวยในยอนหลัง 5 ป โดยดูแนวโนมของการเพิ่มขึ้น/ลดลงของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ดังนี้
1.1 ตัวอยางพื้นที่ที่มีอัตราผูปวยใน สูง 10 อันดับแรกของประเทศและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว และทำการสุม
แบบงาย (Simple Random Sampling) 2 จังหวัด (จังหวัด A และจังหวัด B)
1.2 ตัวอยางพื้นที่ที่มีอัตราผูปวยใน สูงปานกลางของประเทศและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง และทำการสุม
แบบงาย (Simple Random Sampling) 2 จังหวัด (จังหวัด C และจังหวัด D)
1.3 ตัวอยางพื้นที่ที่มีอัตราผูปวยใน ต่ำ 10 อันดับแรกของประเทศและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงและทำการ
สุมแบบงาย (Simple Random Sampling) 2 จังหวัด (จังหวัด E และจังหวัด F)
รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด
2. ในแตละจังหวัดเลือกศึกษา 2 อำเภอ โดยเนนที่มีลักษณะเมืองและชนบท รวม 2 อำเภอ ดังนี้
2.1 ลักษณะพื้นที่เมือง โดยกำหนดเปนอำเภอเมืองของทุกจังหวัด จำนวน 1 อำเภอ
2.2 ลักษณะพื้นที่ชนบท เลือกอำเภออื่นๆ ที่ไมเปนลักษณะเมืองอีก จำนวน 1 อำเภอ
ในแตละจังหวัดแบงโครงสรางบุคคลหลักผูใหขอมูลเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุม 1 ระดับจังหวัด ผูบริหาร หัวหนาและผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคเรื้อรังของจังหวัด จากสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป และภาคปกครอง ดังนี้
• ผูวาราชการจังหวัด
• นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
• นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน (ผชชว.)
• นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญดานสงเสริมพัฒนา (ผชชส.)
• หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ
• เจาหนาที่รับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรัง
• หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
• เจาหนาที่งานสงเสริมสุขภาพ
• หัวหนากลุมงานอายุรกรรม
กลุม 2 ระดับอำเภอลักษณะเมือง ผูบริหาร หัวหนาและผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคเรื้อรังของอำเภอลักษณะเมือง
จากโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป สถานีอนามัย สาธารณสุขอำเภอ ภาคปกครองและทองถิ่น ดังนี้
• นายอำเภอ
• นายกเทศมนตรี (ในเขตเทศบาล)
• นายกองคการบริหารสวนตำบล (นอกเขตเทศบาล)
• ประธานชุมชน/ผูใหญบาน (ในเขตเทศบาล)
• ประธานชุมชน/ผูใหญบาน (นอกเขตเทศบาล)
• สาธารณสุขอำเภอ
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
• แพทยรับผิดชอบดานคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง
• พยาบาลรับผิดชอบดานคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง
• หัวหนางานเวชกรรมสังคม
• เจาหนาที่เวชกรรมสังคมรับผิดชอบดานคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง
• หัวหนาสถานีอนามัย (ในเขตเทศบาล)
• หัวหนาสถานีอนามัย (นอกเขตเทศบาล)

32

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

กลุม 3 ระดับอำเภอลักษณะชนบท ผูบริหาร หัวหนา และผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคเรื้อรังของอำเภอลักษณะชนบทจาก
โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย สาธารณสุขอำเภอ ภาคปกครองและทองถิ่น ดังนี้
• นายอำเภอ
• นายกเทศมนตรี (ในเขตเทศบาล)
• นายกองคการบริหารสวนตำบล (นอกเขตเทศบาล)
• ประธานชุมชน/ผูใหญบาน (ในเขตเทศบาล)
• ประธานชุมชน/ผูใหญบาน (นอกเขตเทศบาล)
• สาธารณสุขอำเภอ
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
• พยาบาลรับผิดชอบงานดานคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรัง
• หัวหนาฝายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
• หัวหนาสถานีอนามัย (ในเขตเทศบาล)
• หัวหนาสถานีอนามัย (นอกเขตเทศบาล)
3. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล เดือนพฤษภาคม–กันยายน พ.ศ. 2553
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การไดมาซึ่งขอมูลจะรวบรวมมาจากแหลงขอมูล ดังนี้
แหลงขอมูลทุติยภูมิ
ใชเครื่องมือการรวบรวมจาก แบบรวบรวมขอมูลดานระบาดวิทยาที่เกี่ยวของกับตัวแปรพื้นฐานของสถานการณโรคไมติดตอ
และตารางการประเมินสถานการณประชากรและสภาพแวดลอมซึ่งรวบรวมขอมูลมาจากฐานตางๆ ไดแก
1. แหลงขอมูลในจังหวัด เชน สถิติประชากรและสิ่งแวดลอม ขอมูลสถิติชีพ แผนงานและรายงานที่เกี่ยวของ
2. แหลงขอมูลนอกจังหวัด เชน การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไมติดตอและการบาดเจ็บปพ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550 (BRFSS) และขอมูลสถิติชีพ
แหลงขอมูลปฐมภูมิ
เปนขอมูลเชิงคุณภาพไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกจากแหลงผูใหสัมภาษณที่เปนกุญแจหลักของจังหวัดในการดำเนินการ
ปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังของจังหวัดโดยยึดชุมชนเปนฐาน โดยใชกรอบแนวคำถามที่ประยุกตมาใหสอดคลองกับองคประกอบหลัก
ของปจจัยความสำเร็จในการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง 8 ประเด็น ดังนี้
1. คุณคาและเปาประสงคสุขภาพรวมกัน
2. มุงเนนปจจัยกำหนดของสุขภาพ
3. สมรรถนะดานสาธารณสุขและโครงสรางภายใน
4. สมรรถนะดานการดูแลปฐมภูมิและโครงสรางภายใน
5. สมรรถนะของชุมชนและโครงสรางภายใน
6. การบูรณาการการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
7. การกำกับ ประเมินผล และการเรียนรู
8. ภาวะผูนำ การมีหุนสวน และการลงทุน
ทีส่ อดประสานกับทิศการปองกันโรคเรือ้ รัง กรณีศกึ ษากลุม โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง เบาหวานรวมทัง้ สิน้
40 ขอคำถาม ซึ่งจำนวนคำถามจะไมเทากันในแตละกลุมตามเปาหมายหลัก
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ทั้งนี้ไดมีการปรับรายละเอียดการสัมภาษณ ใหเขากับลักษณะพื้นที่และบุคคลหลักผูใหขอมูล อยูบนหลักการและขั้นตอน
การปรับใชในการสัมภาษณ ดังนี้
1. สังเคราะหประเด็นหลักที่ตองการคำตอบตามขอคำถามหลักภายใตกรอบแนวคิดและหลักการขางตน
2. เลือก จัดลำดับ และปรับขอคำถามใหสอดคลองกับกระบวนการและลักษณะการทำงานของกลุมบุคคลหลักผูใหขอมูล
3. พิจารณาการใหนิยามศัพท ความหมายและภาษาของขอคำถาม เพื่อความเขาใจที่ตรงกันของทีมที่ทำการศึกษา ซึ่งมี
การทบทวน ปรับใหตรงกันตลอดชวงการศึกษา
ผูเก็บขอมูล
• แหลงขอมูลทุติยภูมิ มอบหมายผูประสานกับจังหวัดเปนผูตรวจความครบถวนของขอมูลที่ไดจากจังหวัด
• แหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดจัดทีมสัมภาษณ 3-5 ทีมที่ประกอบดวย ผูสัมภาษณหลัก ผูจดบันทึกและบันทึกขอมูล รวมทั้ง
มีผูสังเกตการณในบางทีม
5. การตรวจสอบคุณภาพขอมูล
การตรวจสอบขอมูลทุติยภูมิ ผูประสานงานและทีมจะตรวจสอบความครบถวนของขอมูลทุติยภูมิที่จำเปนตองรวบรวม
สวนการตรวจสอบขอมูลปฐมภูมินั้น ในแตละวันภายหลังการสัมภาษณมีการตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของคำตอบ
ที่ไดมา ถามีปญหาจะตรวจสอบผลจากขอมูลที่ถูกบันทึกไว
6. การวิเคราะหและสรุปผล
1. ไดออกแบบตารางการวิเคราะหและจัดกลุมขอมูล รวมทั้งแนวทางการเชื่อมโยงระหวางกลุมขอมูลตางๆ สูผลลัพธปจจัย
ความสำเร็จและยุทธศาสตรตามแนวขององคการ
2. นำขอมูลที่ไดมาใสในตารางการวิเคราะห และตีความรวมกันในประเด็นความนาเชื่อถือ แมนตรง และเชื่อมโยงกันของ
แหลงขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ โดยทีมผูเก็บขอมูล และตรวจทานความถูกตองของขอมูลเบื้องตน โดยการนำเสนอกับ
ตัวแทนจังหวัด
3. นำขอมูลมาวิเคราะหและตีความรวมกันในรายละเอียดอีกครั้ง และรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณ
มาจัดกลุมวิเคราะห
4. นำองคความรูและเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการพัฒนา การจัดการ ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง นำมาประกอบ
การสรุปผล ตีความและใหขอเสนอแนะในขั้นสุดทาย
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บทที่ 4

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศ กรณีศึกษา
โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ในที่นี้ไดนำเสนอผลการศึกษาออกเปน 3 กลุมจังหวัด
กลุมที่ 1 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว (จังหวัด A และจังหวัด B)
กลุมที่ 2 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลางและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง (จังหวัด C และจังหวัด D)
กลุมที่ 3 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง (จังหวัด E และจังหวัด F)
โดยแตละกลุมจะนำเสนอรายละเอียด ดังนี้
1. สถานการณอัตราตายและอัตราผูปวยใน
2. สภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจ
3. พฤติกรรมเสี่ยงของโรคไมติดตอเรื้อรัง
4. ประเด็นความรูในการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง
5. การเขาถึงบริการสุขภาพ
6. การดูแลสุขภาพผูเสี่ยงและผูเปนโรค
7. ขอมูลผลการประเมินความสามารถในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังของประเทศ กรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
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กลุมที่ 1 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว (จังหวัด A และจังหวัด B)
ตารางที่ 1 ขอมูลสถานการณอัตราตายอยางหยาบและอัตราผูปวยในของจังหวัด A และจังหวัด B เปรียบเทียบกับระดับ
ประเทศ พ.ศ. 2551
ขอมูลสถานการณโรค

รวมประเทศ
อัตราตาย
(จำนวน
ตาย)

โรคหลอดเลือดสมองใหญ
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน

20.8
(13,133)
21.2
(13,395)
3.9
(2.463)
12.2
(7,726)

A
อัตราตาย
(จำนวนตาย)
CDR
ASDR

อัตรา
ผูปวยใน
(จำนวน
ผูปวยใน)
216.5
(124,532)
276.8
(159,176)
860.5
(494,809)
675.7
(388,551)

13.3
(82)
23.0
(141)
1.3
(8)
7.5
(46)

14.0
(86)
24.0
(147)
1.3
(8)
7.7
(47)

จังหวัด
อัตรา
ผูปวยใน
(จำนวน
ผูปวยใน)
413.9
(2,536)
437.8
(2,682)
1,506.0
(9,226)
830.2
(5,086)

B

อัตราตาย
(จำนวนตาย)
CDR ASDR
18.0
(40)
16.2
(36)
1.8
(4)
6.3
(14)

อัตรา
ผูปวยใน
(จำนวน
ผูปวยใน)
286.6
(634)
299.2
(662)
1,707.1
(3,776)
993.7
(2,198)

17.5
(39)
15.3
(34)
1.7
(4)
5.9
(13)

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ : อัตราตายอยางหยาบ (คนตอประชากรแสนคน)/จำนวน (คน) และอัตราผูปวยใน (ครั้งตอประชากรแสนคน)/จำนวน (ครั้ง)
CDR=Crude Death Rate
ASDR=Age Standardized Death Rate

จากตารางที่ 1 พบวา ขอมูลอัตราตายของโรคหลอดเลือดสมองใหญ ความดันโลหิตสูงและเบาหวานของประชากรทั้งสอง
จังหวัดไมสูงกวาประเทศยกเวนอัตราการตายจากโรคหัวใจขาดเลือดในจังหวัด A ที่สูงกวาประเทศ อยางไรก็ตามเมื่อดูอัตราผูปวยใน
ของโรคไมติดตอที่กลาวมาดังกลาวพบวาทั้งสองจังหวัดมีอัตราสูงกวาประเทศ
ตารางที่ 2 รอยละของประชากรอายุ 15–74 ป จำแนกตามขอมูลคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ ของจังหวัด A และ
จังหวัด B เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ขอมูลคุณลักษณะประชากร
การศึกษา
- ประถมศึกษาหรือต่ำกวา
- ผูจบมัธยมศึกษา
ภาวะการทำงาน
- ผูมีงานทำ
- ผูวางงาน
ลักษณะการทำงาน
- นายจาง
- ประกอบธุรกิจ/มีกิจการสวนตัว
- ลูกจางเอกชน
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รวมประเทศ
2548

2550

2548

54.9
25.6

51.3
29.1

55.4
10.0
3.6
28.7
31.4

A

จังหวัด

B

2550

2548

2550

56.0
26.4

52.7
32.9

49.2
29.0

-

56.9
7.5

71.7
7.3

75.7
7.7

64.1
6.4

-

2.7
30.2
34.0

1.8
41.0
23.7

3.9
37.1
8.0

3.6
35.8
29.1

-

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ขอมูลคุณลักษณะประชากร
-

ขาราชการ/ลูกจางรัฐบาล
พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
ทำงานใหครอบครัวโดยไมมีคาจาง
ลูกจางกลุมอาชีพในชุมชน
อื่นๆ

รวมประเทศ
2548
9.9
1.8
11.4
6.7
6.2

2550
10.7
2.1
6.5
8.6
5.3

2548
6.6
2.2
10.2
2.6
11.5

A

จังหวัด
2550
4.8
0.8
5.7
14.3
25.4

2548
7.0
0.3
3.7
7.4
12.6

B

2550
-

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 2 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว (จังหวัด A และจังหวัด B) พบวา รอยละของ
ขอมูลคุณลักษณะประชากร ดานการศึกษา ภาวะการทำงานและลักษณะการทำงานทัง้ สองจังหวัดใกลเคียงกันแตการมีงานทำในจังหวัด
ทั้งสองสูงกวาประเทศอยางชัดเจน
ตารางที่ 3 ความชุก (รอยละ) ของผูท ม่ี พี ฤติกรรมปองกันและพฤติกรรมเสีย่ งในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด A และ
จังหวัด B เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
พฤติกรรม
พฤติกรรมปองกัน
- การรับรูสถานะสุขภาพถึงดีเยี่ยม
- การบริโภคผักและผลไมประจำวัน
(≥ 5 หนวยมาตรฐาน/วัน)
- มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
พฤติกรรมเสี่ยง
- บริโภคอาหารที่มีรสหวาน 1-3 ครั้ง/วัน
- บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง 1-3 ครั้ง/วัน
- ผูที่สูบบุหรี่/ยาสูบในปจจุบัน
การบริโภคแอลกอฮอล
- ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลใน 12 เดือน
ที่ผานมา
- ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอยางหนัก
- ภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ≥ 25 kg/m2)
- ภาวะอวน (BMI ≥ 30 kg/m2)

รวมประเทศ
2548

2550

2548

59.0

64.7

17.34
91.5

A

จังหวัด

B

2550

2548

2550

64.0

66.9

63.1

-

22.5
92.5

26.1
93.3

36.1
96.5

23.1
92.5

-

22.2

40.9
32.2
21.5

27..7

59.4
38.0
24.2

19.1

-

37.4

36.1

28.0

25.0

30.0

-

3.5
16.1
3.0

3.6
19.1
3.7

2.2
18.6
2.8

2.2
17.2
3.5

3.7
10.3
2.8

-

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 3 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว (จังหวัด A และจังหวัด B) พบวา มีอัตราของ
การรับรูสถานะสุขภาพถึงดีเยี่ยม การบริโภคผักและผลไมประจำวัน และมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ดีกวาประเทศแตการบริโภคผัก
และผลไมประจำวันยังนอยกวารอยละ 40 อยางไรก็ตามพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญเรื่องการบริโภคอาหารหวานและไขมันสูง การสูบบุหรี่/
ยาสูบในจังหวัด A มีความชุกสูงกวาความชุกของประเทศ ในขณะที่ในจังหวัด B มีความชุกนอยกวาประเทศ การบริโภคแอลกอฮอล
ทั้งในจังหวัด A และจังหวัด B มีความชุกนอยกวาประเทศ และภาวะน้ำหนักเกินลดลงในจังหวัด A และในจังหวัด B มีความชุกต่ำกวา
ประเทศอยางชัดเจนในปพ.ศ. 2548 สวนภาวะอวนพบแนวโนมความชุกของจังหวัด A เพิ่มสูงขึ้น

37

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ตารางที่ 4 ความชุก (รอยละ) ของผูที่มีความรูในการปองกันโรคเรื้อรังในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด A และ
จังหวัด B เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ประเด็นความรู
ในการปองกันโรคเรื้อรัง
ผูที่ทราบวาโรคความดันโลหิตสูง
สามารถปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคเบาหวานสามารถปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคหลอดเลือดสมองใหญ
สามารถปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคหัวใจขาดเลือด
สามารถปองกันได
การออกกำลังกายประจำอยางนอยครั้งละ
30 นาที ทำใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
ผูที่ทานอาหารเค็มจะมีโอกาสเปน
ความดันโลหิตสูงมากกวาผูที่ทานอาหารจืด
การรับประทานผัก ผลไมชวยปองกันการเกิด
โรคหัวใจ และโรคอัมพฤกษ อัมพาต
การทานอาหารที่มีไขมันสูง ไดแก อาหารทอด
กะทิ ทำใหระดับไขมันในเลือดสูง
คนอวนมีโอกาสเปนเบาหวานมากกวาคนผอม
ผูที่สูบบุหรี่มีโอกาสเปนโรคหัวใจหรือ
โรคอัมพฤกษ อัมพาต มากกวาการไมสูบบุหรี่
ผูที่ทราบถึงสหปจจัยเสี่ยงที่สามารถ
หลีกเลี่ยงไดของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด
และเบาหวาน
ผูที่ทราบอาการของหัวใจวาย
และหัวใจขาดเลือด
ผูที่ทราบอาการของโรคหลอดเลือดสมอง

รวมประเทศ
2548
66.2

2550
67.0

2548
76.4

65.7
42.5

67.0
46.7

37.4

A

จังหวัด

B

2550
76.5

2548
59.9

2550
-

74.8
51.0

77.9
55.4

62.3
34.3

-

40.5

47.8

48.8

28.5

-

72.5

93.0

75.1

96.0

58.8

-

76.2

74.2

88.9

83.8

82.2

-

71.6

71.1

76.2

79.8

74.2

-

84.1

83.9

90.8

89.6

88.7

-

82.6
-

80.5
74.7

88.0
-

87.8
83.7

89.5
-

-

-

5.2

-

4.8

-

-

-

2.3

-

2.9

-

-

-

3.7

-

3.5

-

-

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 4 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว (จังหวัด A และจังหวัด B) พบวาประเด็น
ความรูเรื่องการรับรูโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองใหญ โรคหัวใจขาดเลือดสามารถปองกันไดของจังหวัด A
มีการรับรูดีกวาประเทศ ในขณะที่จังหวัด B มีการรับรูเรื่องนี้นอยกวาประเทศ สวนเรื่องความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมในการออกกำลังกาย
การบริโภคอาหารรสเค็ม ไขมันสูง บริโภคผักผลไม และการสูบบุหรี่ ทั้งจังหวัด A และจังหวัด B มีความชุกสูงกวาประเทศ อยางไรก็ตาม
ความรูเรื่องสหปจจัยเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อปองกันโรคทั้งในจังหวัด A และประเทศมีความชุกนอยกวารอยละ 10 และไมแตกตางกัน
มากนักระหวางจังหวัดและประเทศ (ไมมีขอมูลของจังหวัด B)
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กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ตารางที่ 5 ความชุก (รอยละ) ของการเขาถึงบริการสุขภาพในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด A และจังหวัด B
เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
การเขาถึงบริการสุขภาพ
ผูที่ทราบวาตนเองมีประกันสุขภาพ
ระบบประกันสุขภาพที่มี
- ประกันสุขภาพถวนหนา
- ประกันสังคม
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ
- ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน
ผูที่เสียคาใชจายสำหรับการรักษาใหกับสถาน
บริการสุขภาพตางๆ (ไมสามารถเบิกคืนได)

รวมประเทศ
2548
97.5

2550
94.2

2548
99.0

75.5
12.5
8.6
1.1
5.9
45.4

72.0
13.8
8.6
1.0
6.0
38.5

79.6
9.3
7.4
0.6
3.0
52.2

A

จังหวัด
2550
90.8

2548
99.2

81.8
6.9
5.7
0.3
4.8
31.7

87.9
15.5
5.0
1.5
19.5
51.4

B

2550
-

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 5 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว (จังหวัด A และจังหวัด B) พบวาทั้งสองจังหวัด
ทราบวาตนเองมีประกันสุขภาพเกินรอยละ 90 สวนใหญใชประกันสุขภาพถวนหนา ทั้งนี้ผูที่เสียคาใชจายสำหรับการรักษาใหกับ
สถานบริการสุขภาพตางๆ (ไมสามารถเบิกคืนได) เกินรอยละ 50 ในทั้งสองจังหวัดและสูงกวาประเทศในป พ.ศ. 2548 และลดการ
เสียคาใชจายที่ตองจายเองลงเหลือรอยละ 32 ในจังหวัด A ในปพ.ศ. 2550
ตารางที่ 6 ความชุก (รอยละ) ของการดูแลสุขภาพผูเสี่ยงและผูเปนโรคในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด A และ
จังหวัด B เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ประเภทการดูแลสุขภาพผูเสี่ยง
และผูเปนโรค
การตรวจวัดระดับความดันโลหิตและ
ระดับน้ำตาลในเลือด
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิต
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
การรับการรักษาผูเปนโรคความดันโลหิตสูง
ในปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการลดอาหารเค็ม
หรือลดการกินเกลือ
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมการกิน
อาหารที่มีไขมันสูง
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมน้ำหนักตัว
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการออกกำลังกาย
อยางถูกตองเหมาะสม

รวมประเทศ
2548

2550

2548

65.8
32.9

66.0
39.3

78.8

A

จังหวัด

B

2550

2548

67.9
41.7

72.8
44.0

49.7
25.6

-

81.6

88.5

86.7

78.5

-

75.3

79.1

89.1

82.6

66.8

-

65.7
64.1

76.4
74.2

85.3
76.1

82.8
75.9

50.7
70.2

-
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2550

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเภทการดูแลสุขภาพผูเสี่ยง
และผูเปนโรค
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการผอนคลาย
ความเครียด
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการละ ลด
เลิกสูบบุหรี่
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการละ ลด เลิก
การดื่มแอลกอฮอล
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนไทย
จีน/สมุนไพร
- ตรวจวัดระดับความดันโลหิตทุกเดือน
การรับการรักษาผูเปนโรคเบาหวานในปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมการกิน
อาหารหวานจัดไขมันสูง
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมน้ำหนักตัว
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการออกกำลังกาย
อยางถูกตองเหมาะสม
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนไทย
จีน/สมุนไพร
- ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลทุกเดือน
- ผูที่ไดรับการตรวจเทาเฉลี่ย (ครั้ง/ป)
- ผูที่ไดรับการตรวจดวงตา

รวมประเทศ
2548
76.2

2550
83.2

2548
79.6

33.7

37.8

36.7

A

จังหวัด

B

2550
87.5

2548
75.2

2550
-

20.2

47.4

50.9

-

41.6

18.2

43.4

45.4

-

77.8
15.7

79.7
17.6

83.9
13.7

80.3
28.9

71.0
41.4

-

52.8

50.8

62.0

49.1

64.1

-

88.8

86.3

91.1

92.4

76.7

-

74.8
70.2

80.9
75.4

87.0
72.2

95.3
84.2

49.7
33.9

-

87.7
-

88.4
17.6

96.5
-

86.8
25.8

96.5
-

-

57.4
6.1
34.7

46.8
5.4
35.1

79.1
7.3
40.0

39.9
4.8
54.6

81.5
2.0
25.6

-

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 6 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว (จังหวัด A และจังหวัด B) มีความแตกตางกัน
ในผูทรี่ ับการตรวจวัดระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด โดยพบวาจังหวัด A มีความชุกในการดูแลสุขภาพเขารับการตรวจวัด
ระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดสูงกวาประเทศ ในขณะที่จังหวัด B ต่ำกวาประเทศ
อยางไรก็ตามการรับการรักษาผูเปนโรคความดันโลหิตสูงโดยการลดการบริโภคอาหารเค็มและควบคุมอาหารไขมันสูง
ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย การผอนคลาย และการติดตามวัดความดันโลหิต ทัง้ สองจังหวัดรับบริการสูงกวาหรือเทียบเทากับประเทศ
ยกเวนจังหวัด B เฉพาะการกินอาหารที่มีไขมันสูง การควบคุมน้ำหนักตัวไดรับบริการนอยกวาประเทศ ทั้งนี้การดูแลในเรื่องการสูบบุหรี่
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวายังใหคำแนะนำในเรื่องลด ละ เลิก นอยกวารอยละ 50 แตสูงกวาความชุกของประเทศ
สวนในการรักษาผูเปนโรคเบาหวาน พบวา จังหวัด A มีการดูแลในเรื่องการควบคุมอาหารหวานจัดไขมันสูง ควบคุมน้ำหนักตัว
ออกกำลังกายอยางถูกตอง การกินยาแผนปจจุบัน/ไทยจีน และการตรวจเทา ตรวจดวงตาดีกวาจังหวัด B และประเทศ ซึ่งจังหวัด B
ในการดูแลเรื่องเบาหวานยังต่ำกวาประเทศคอนขางมากยกเวนการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดทุกเดือนและการดูแลรักษาดวย
ยาแผนปจจุบัน
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กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ตารางที่ 7 ขอมูลการประเมินจากการสัมภาษณ 8 ประเด็นของจังหวัด A และจังหวัด B
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 1 คุณคาและ
เปาประสงคสุขภาพรวมกัน
1. เห็นความสำคัญของ
โรคไมติดตอตอชุมชน

2. ตระหนักตอความรวมมือ
ในการทำงานระหวาง
สวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ลักษณะการทำงานรวมกัน
เปนอยางไร

จังหวัด A
ทุกภาคสวนมีความตระหนักและเห็นวาเปน
ปญหาในกลุมคนทุกระดับ พบในผูมีอายุนอยลง
มีความรุนแรง มีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นสงผล
กระทบตอประชาชน ครอบครัว ชุมชนและ
เศรษฐกิจ ซึ่งคาดวาจะกระทบในระยะยาว
และเปนปญหาระดับตนๆ ของจังหวัด
ตระหนักตอความรวมมือในการทำงานระหวาง
ภาคสวนตางๆ ทั้งในและนอกภาคสาธารณสุข
รวมทั้งภาคประชาชน

ลักษณะการทำงานรวมกันในระดับภาคการ
สนับสนุนระดับจังหวัดและเขตเมืองมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูล การทำงานรวมกันและเอื้อ
ทรัพยากรตอการทำงานรวมกัน อยางไรก็ดีเขต
ชนบทบางสวนยังตางคนตางทำ
4. การพูดคุยถึงคุณคาของ
พูดคุยถึงคุณคาของการปองกันควบคุมโรคและ
การปองกันควบคุมโรค
แนวทิศทางการปองกันควบคุมรวมกัน ในระดับ
และแนวทิศทางการปองกัน จังหวัดสวนใหญมีการพูดคุยกันบางแตไม
ควบคุมรวมกัน
ครอบคลุมทุกภาคสวน แตในบางชุมชนยอย
ระดับหมูบานไดมีการพูดคุยกันในระดับการ
จัดทำแผนงานและใชทรัพยากรรวมกัน
5. การกำหนดเปาประสงค
ยังไมมีการจัดทำเปาประสงครวมดานโรคเรื้อรัง
รวมกัน
โดยเฉพาะอยางชัดเจน

จังหวัด B
ทุกภาคสวนมีความตระหนักตอปญหาโรคเรื้อรัง
มีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน

รวมมือในการทำงานระหวางภาคสวนตางๆ ทั้ง
เครือขายภาคสาธารณสุข ภาคปกครองทองถิ่น
มีการบูรณาการภายในหนวยงาน แตการบูรณาการ
นอกหนวยงานเปนเพียงการเขารวมกิจกรรม
มีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการหลาย
ภาคสวน เชน คปสอ. คณะกรรมการกองทุน
สุขภาพ มีการจัดประชุมในสวนราชการรวมทำ
แผนและใชทรัพยากรรวมกัน
พูดคุยถึงคุณคารวมกันในการลดปญหาโรคเรื้อรัง
จังหวัดมีนโยบาย “เมืองนาอยู” มีการพูดคุย
ในการดำเนินงานกิจกรรมรวมกัน มีการพูดคุยใน
คปสอ. วางแผนยุ ท ธศาสตร ร  ว มกั น แต ไ ม ม ี
แถลงการณรวมในสังคมชนบทมีการรวมมือกัน
ในระดับตำบล หมูบาน ที่หลากหลาย
พบวาสวนใหญยังไมไดระบุถึงการตั้งเปาประสงค
รวมระดับจังหวัด แตจะมีอยูในแผนยุทธศาสตร
เมืองนาอยูของจังหวัด เชน มีการจัดสิ่งแวดลอม
การมุงใหประชาชนมีสุขภาพดี เปนตน ซึ่งถือเปน
การบูรณาการภาพรวมดวย ในระดับชนบทจะ
พูดถึงการตั้งเปารวมกันมากกวา

สรุปประเด็นคุณคาและเปาประสงคสุขภาพรวมกัน พบวาทั้งสองจังหวัดทุกภาคสวนมีความตระหนักและเห็นวาเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงเปนปญหาที่มีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตระหนักถึงความรวมมือในการทำงานระหวาง
ภาคสวนตางๆ จังหวัด A เริม่ มีการแลกเปลีย่ นขอมูล ในขณะทีจ่ งั หวัด B ไดมกี ารจัดทำแผนและใชทรัพยากรรวมกันในการบริการสุขภาพ
อยางไรก็ตามทัง้ สองจังหวัดมีการพูดคุยถึงคุณคาในการลดปญหาแตยงั ขาดการตัง้ เปาประสงครว มกันในการลดจำนวนโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
โดยเฉพาะอยางชัดเจน
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 2 ปจจัยกำหนด
ทางสังคมตอสุขภาพ
1. ตระหนักตอความสำคัญ
ของปจจัยกำหนดทาง
สังคมฯ
2. กลาวถึงหรือระบุปจจัย
กำหนด

3. รวบรวมขอมูลปจจัย
กำหนด

4. นำขอมูลปจจัยกำหนด
ไปใชในการวางแผนและ
ประเมินผลหรือไม
5. การสนับสนุนหรือลงทุน
ทรัพยากรเพื่อดำเนินการ
เรื่องนี้
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จังหวัด A

จังหวัด B

ตระหนักถึงปจจัยกำหนดตอสุขภาพฯ

มีความตระหนักขอมูลในการสังเกตปจจัยกำหนด
ทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม

มีการกลาวถึงปจจัยสำคัญของพื้นที่ ไดแก
พฤติกรรมการบริโภคและวิถีการกินของ
ประชาชนที่อาจจะเสี่ยงทั้งในเมืองและชนบท
- ไมคอยมีปญหาดานเศรษฐกิจ
- นิยมรสหวานและมัน
- อยูดีกินดี/วิถีชีวิตเปนคนชางกิน เนนความ
สำคัญของการบริโภคเปนหลัก
- วัฒนธรรมการกินที่โดดเดน กินหมูยางเปน
อาหารเชา กาแฟ ติ่มซำ ในงานศพเนน
การกินอาหารโตะจีน
- มีแหลงการเขาถึงการบริโภค งาย สะดวก
24 ชั่วโมง
- อาชีพที่ตองเรงรีบ ทำงานมากรายไดนอย
- เขตเมืองมีความเครียด
- ความอวน
จากการสัมภาษณยังไมแนวาเหตุใดเปนเหตุหลัก
มีการรวบรวมขอมูลบางอำเภอในบางพื้นที่
เพื่อตรวจสอบปจจัยกำหนดที่เปนสาเหตุหลัก
นอกนั้นในระดับจังหวัดและอำเภออื่นๆ ไมมี
การเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยกำหนดที่ชัดเจน
ยกเวนในอำเภอชนบทไดมีการกลาวถึง ขอมูล
จปฐ. ไดแก อาชีพ และปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เชน
การสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล การไมออก
กำลังกาย เปนตน
เห็นความสำคัญที่จะนำขอมูลปจจัยกำหนด
ไปใชในการวางแผนในระดับบริการสุขภาพ
พื้นฐาน เชน ในบางพื้นที่ของชนบทมาใช
ประกอบในการออกแบบการปองกันควบคุมโรค
มีการสนับสนุนทรัพยากร ไดแก
- บุคลากร สนับสนุนโดยหนวยงานระดับ
จังหวัด
- อุปกรณ เชน เครื่องออกกำลังกายการลดพุง
บุหรี่ สุรา เครื่องวัดความดันสนับสนุนโดย
ทองถิ่นบางแหง

มี ก ารกล า วถึ ง ป จ จั ย กำหนดทางสั ง คม และ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ ไดแก
- ลักษณะภูมิประเทศติดทะเล
- มีเศรษฐกิจและรายไดดี
- ประชาชนสวนใหญทานอาหารรสจัด หวาน
เค็ม เผ็ด
- แบบแผนการบริโภคเปลีย่ นแปลงไป เชน อาหาร
fast-food
- พฤติกรรมยังขาดการออกกำลังกาย
- สังคมเมือง วิถีชีวิตและอาชีพที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากการเกษตรกรรมเปนทำธุรกิจ ทำใหมี
การเคลื่อนไหวนอยและทำงานตางพื้นที่
- สังคมชนบทมีอาชีพรับจาง คาขาย หาเชากินค่ำ
ขาดการดูแลสุขภาพ และเขาถึงการบริการยาก
- สภาพสังคมเรื่องการบังคับใชกฎหมายยังไม
เขมแข็ง
ไมมีการรวบรวมขอมูลระดับจังหวัด สวนระดับ
อำเภอลั กษณะเมืองและชนบทมีก ารรวบรวม
บางสวนแตไมไดนำมาบูรณาการกับโรคเรื้อรัง
อยางชัดเจน

มีการนำขอมูลบางสวนของปจจัยกำหนด เชน
พฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวของมาใชกับสภาวะชุมชน
มีการสนับสนุนทรัพยากร ไดแก
- บุคลากร สนับสนุนโดยหนวยงานระดับจังหวัด
- อุปกรณ สนับสนุนโดยทองถิ่นบางแหง เชน
เครื่องออกกำลังกายและรถบริการ
- งบประมาณ สวนใหญสนับสนุนโดยทองถิ่น
บางแหง
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ประเด็นการสัมภาษณ

6. มีการดำเนินการดาน
กฎหมาย/กฎระเบียบ
มาตรการทางสังคม

7. การดำเนินการใน
สถานศึกษา

8. การดำเนินการใน
สถานที่ทำงาน

จังหวัด A
- งบประมาณจากภาคสาธารณสุขและทองถิ่น
เพื่อการเพิ่มการเขาถึงบริการในการจัด
รูปแบบตางๆ ทั้งเชิงรุกและรับ
- สถานที่ สิ่งแวดลอมการสนับสนุนการจัด
สภาพแวดลอม โดยทองถิ่นบางแหง
สวนใหญรับรูกฎหมายเรื่องบุหรี่ สุรา แตการ
นำกฎหมายสูการบังคับใชในระดับจังหวัด
มีการดำเนินงานรวมกับภาคี แตประสิทธิผล
ยังไมชัดเจน อยางไรก็ตามในชุมชนบางพื้นที่
มีมาตรการทางสังคมในเรื่องบุหรี่ สุรา

จังหวัด B

สวนใหญรับรูกฎหมาย กฎระเบียบ บุหรี่ สุรา
การนำกฎหมายสูการบังคับใชในระดับจังหวัด
มี ค ณะกรรมการและการดำเนิ น งานร ว มกั บ
ภาคีเครือขาย รวมทั้งมีการประเมินผลการใช
กฎหมาย มีเพียงบางพื้นที่นอกเมืองที่มีลักษณะ
เพียงการขอความรวมมือและบางชุมชนมีการ
นำเรื่องบุหรี่ สุรา เขาเปนขอตกลงทางสังคมใน
ชุมชน
นโยบายจังหวัดตระหนักและใหความสำคัญกับ นโยบายจังหวัดตระหนักและใหความสำคัญกับ
โรงเรียนทั้งเขตเมืองและชนบท ใชกลไกความ
โรงเรียนทั้งเขตเมืองและชนบท ใชกลไกความ
รวมมือระหวางโรงเรียนและภาคสาธารณสุข
ร ว มมื อ ระหว า งโรงเรี ย นและภาคสาธารณสุ ข
โดยใชนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยใชนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการมากำหนดเปนกิจกรรม และกระทรวงศึกษาธิการมากำหนดเปนกิจกรรม
เฉพาะรวมกัน ในชุมชนนอกเขตบางชุมชนมี
เฉพาะรวมกัน ในเขตเมืองมีการจัดโครงสราง
ความรวมมือกับโรงเรียนในการสนับสนุนใหเด็ก ความรวมมือตอเนื่อง ในรูปของคณะกรรมการ
ดูแลผูปกครองที่เปนเบาหวาน
รวมกับทางโรงเรียน
นโยบายจังหวัดตระหนักและใหความสำคัญ
ระดับจังหวัดมีความรวมมือในสถานที่ทำงาน
กับโครงการสงเสริมสุขภาพตามนโยบายของ
สวนใหญมีตามนโยบาย และรวมพัฒนากิจกรรม
กระทรวงสาธารณสุข และสรางกลไกความ
พิเศษ มีกลไกความรวมมือที่ชัดเจน เชน การ
รวมมือกับหนวยงานในลักษณะขอความรวมมือ เขาคาย โครงการไรพุง และพยายามสรางกลไก
ในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองตอนโยบาย เชน ความร ว มมื อ ในการอบรมตั ว แทนในสถานที ่
โครงการไรพุง แตยังขาดการระบุประเด็นที่
ทำงานสวนระดับอำเภอ/ชุมชนมีการบูรณาการ
สอดคลองกับบริบทของสถานที่ทำงานในพื้นที่ งานสงเสริมสุขภาพในสถานที่ประกอบการรวม
และโครงสรางความรวมมือตอเนื่องในการ
กับงานอื่น
ลดปญหา

สรุปประเด็นปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ พบวา ทั้งสองจังหวัดไดคำนึงถึงแตไมไดมีการเก็บรวบรวมและนำไปใชในการ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการของจังหวัดในภาพรวม แตมีการออกแบบรายละเอียดกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการตามนโยบายสวนกลางใหสอดคลองกับจังหวัด มีการรวมดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษา และมีการรวมมือในการ
ดำเนินงานพัฒนาและกิจกรรมพิเศษตามนโยบายในสถานที่ทำงาน
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 3 สมรรถนะดาน
สาธารณสุขและโครงสราง
ภายใน
1. ประเมินความจำเปนและ
ความตองการดานสุขภาพ
2. การสนใจรากของสาเหตุ
ตอการเกิดโรคเรื้อรัง
มาพัฒนาโปรแกรมหรือไม

3. การวางแผนทรัพยากร
บุคลากร

4. สนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะของเจาหนาที่

5. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร
เชิงรุกและรับ
6. การพัฒนาการจัดการ
บริการและรูปแบบเพื่อให
ประชาชนเขาถึงบริการ
(รายคน)
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จังหวัด A

ในระดับจังหวัดและอำเภอมีการประเมิน
ยุทธศาสตรโรคเรื้อรัง/การประเมินความรุนแรง
ในระดับพื้นที่มีการประเมินสถานภาพของชุมชน
และกลุมเสี่ยงสำคัญรวมกับชุมชน
- สวนใหญมีความตระหนักถึงรากของสาเหตุ
ของพฤติกรรม
- แผนงาน/โครงการ มีการวิเคราะหรากของ
สาเหตุ ออกแบบโปรแกรมและพัฒนาโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะใน PCU มี
การวิเคราะหถงึ สาเหตุเพือ่ นำมา intervention
อยางเหมาะสม
- แตยังไมมีการประเมินผลกระทบ
ในระดับจังหวัดและสถานบริการมีการพัฒนา
แผนทรัพยากรบุคคลไดถูกกำหนดกรอบจาก
สวนกลาง แตแผนบุคลากรเฉพาะโรคเรื้อรัง
ไมชัดเจน

จังหวัด B

ระดับผูปฏิบัติมีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยา
ตามนโยบาย นำไปประเมินและระบุประชากร
กลุมเสี่ยงสำคัญในการ intervention
- มีความตระหนักในความสำคัญของรากสาเหตุ
ของความรุนแรงโรคเรื้อรังระดับบุคคล
- บางสวนนำมาจัดวิเคราะหวางแผน และทำ
แผนผานโครงการ แตการจัดการปจจัยเสี่ยง
ระดับประชากรมีนอย
- ไมระบุวามีการประเมิน

- บางหนวยงานมีการประเมินความตองการอัตรา
กำลังแตสวนใหญไมไดตามแผน
- มีการพัฒนาแผนทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
แตแผนบุคลากรเฉพาะโรคเรื้อรังยังไมชัดเจน
แตมกี ารบูรณาการคนและงานตามความจำเปน
- ไมมีแผนการพัฒนาสมรรถนะ ดานโรคเรื้อรัง - จั ง หวั ด มี ก ารประเมิ น สมรรถนะตามระบบ
ที่ชัดเจน
ราชการ ส ว นในระดั บ อำเภอมี ก ารสำรวจ
- มีการพัฒนาความสามารถเฉพาะในดาน
ความต อ งการในการพั ฒ นาเจ า หน า ที่อยาง
โรคเรื้อรัง บางโอกาสตามความเหมาะสม
สม่ำเสมอ
และตามความตองการของบุคลากร
- ไมมีแผนการพัฒนาสมรรถนะ ดานโรคเรื้อรัง
ที่ชัดเจน แตผูบริหารระดับจังหวัด ตระหนักถึง
ความจำเปนตอการพัฒนา
พิจารณาตามความสำคัญและจัดสรรใหเปน
มีการจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสมและ
ครั้งคราว
ใชทรัพยากรรวมกันเพื่อการลดปญหา ปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรังในพื้นที่เปนครั้งคราว และ
ตกลงรวมในโครงการที่เปนนโยบายเรงรัด
มีกระบวนการวางแผนงานโครงการชัดเจน
ไมชัดเจนตอกระบวนการวางแผนในระดับพื้นที่
ในระดับพื้นที่อยางมีสวนรวมกับทองถิ่นและมี แต ม ี ค วามตระหนั ก ต อ การค น หาและมี ก าร
ความมั่นใจในเรื่องของการเขาถึงบริการสุขภาพ ปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วของกับการเขาถึงบริการสุขภาพ
และมีการระบุประเด็นในเรื่องการเพิ่มสมรรถนะ จนเป น ที ่ ย อมรั บ เช น การจั ด ทำสื ่ อ และการ
ในการจัดการดูแลตนเอง
บริการเชิงรุก สวนในระดับพื้นที่มีจิตอาสาดูแล
คนตางดาว เปนตน
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สรุปประเด็นสมรรถนะดานสาธารณสุขและโครงสรางภายใน พบวาทั้งสองจังหวัดมีการประเมินประชากรกลุมเสี่ยง มีการ
รวบรวมขอมูลระบาดวิทยาแตไมสม่ำเสมอ มีความตระหนักถึงรากของสาเหตุแตยังไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยงกับมาตรการ
โครงการกิจกรรมทีส่ อดคลองกับสาเหตุหรือปจจัยเสีย่ งเดนในพืน้ ที่ มีการประเมินอัตรากำลังความตองการบุคลากรในการทำงานแตแผน
บุคลากรและแผนการพัฒนาสมรรถนะดานโรคไมติดตอเรื้อรังยังไมชัดเจน เฉพาะจังหวัด B ไมมีปญหาการคมนาคม จึงเปดโอกาสให
ประชาชนเขาถึงบริการระดับสูงโดยตรง ในการพัฒนาการจัดการบริการและรูปแบบเพื่อใหเขาถึงบริการ จังหวัด A มีกระบวนการ
วางแผนงาน/โครงการคอนขางชัดเจน
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 4 สมรรถนะดาน
การดูแลปฐมภูมิและ
โครงสรางภายใน
1. เห็นความสำคัญของ
บทบาทการดูแลปฐมภูมิ

2. มีการประเมินสถานการณ
ปญหาโรคเรื้อรังและ
ความตองการการปองกัน
และจัดการโรคในชุมชน
3. นำขอมูลหลักฐานอะไรมา
ออกแบบการดูแลปฐมภูมิ
ใหเกิดประสิทธิผล

4. นำปจจัยกำหนดมารวม
พิจารณาเพื่อใหแนใจวา
ประชาชนเขาถึงบริการ

จังหวัด A

จังหวัด B

- ระดับจังหวัดใหความสำคัญกับการดูแล
- สวนใหญรับรูและใหความสำคัญกับการดูแล
ปฐมภูมิ เปนจุดเชื่อมดานสุขภาพที่สำคัญ
ปฐมภูมิ
ในชุมชนและเปนที่พึ่งของชาวบานในเบื้องตน - ระบุ บ ทบาทเฉพาะของการดู แ ลปฐมภู ม ิ
- การดูแลปฐมภูมิทำกิจกรรมรวมกับภาค
ด า นโรคเรื ้ อ รั ง ในการส ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
ประชาชน (อสม.) ในการจัดการปญหา
ปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรม อี ก ทั ้ ง สนั บ สนุ น ให
โรคเรื้อรัง
ชุมชนเขมแข็งและดูแลตนเองได
- มีการระบุบทบาทเฉพาะของการดูแลปฐมภูมิ
ดานโรคเรื้อรัง เชน การคัดกรองและแนะนำ
พฤติกรรมใหถูกตอง รวมทั้งเปนผูใหขอมูล
แกจังหวัด
- มีกลยุทธในการทำงานชัดเจนและมีการ
สนับสนุนการสรางความสามารถในการทำงาน
รวมกับภาคสวนอื่น เชน สสจ. รพ. เทศบาล
อบต. อสม. โรงเรียน
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลการระบาดสม่ำเสมอ - มีการประเมินสถานะสุขภาพและความตองการ
- มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อมาวิเคราะห
ของประชาชนในพืน้ ที่ รวมถึงการระบุประชากร
ประกอบการจัดทำแผนและลง intervention กลุม เสีย่ งและจัดบริการทีเ่ หมาะสมตามสถานะ
ความเสี่ยง
- ไมชัดเจนวามีการพิจารณาขอมูลหลักฐาน
- มีการพิจารณาชุมชนตนแบบในการออกแบบ
เกี่ยวของกับรูปแบบการดูแลปฐมภูมิที่มี
การดูแลปฐมภูมิ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสิทธิผล มาใชในการกำหนดกลยุทธ
- ใชขอมูลการสำรวจของชุมชนในการออกแบบ
- มีการใชขอมูลหลักฐานที่เปนเปาหมาย
การดูแลปฐมภูมิ
การดำเนินงานที่กำหนดจากสวนกลาง
และขอมูลผลการดำเนินการในปที่ผานมา
รวมทั้งสถานการณระบาดของโรคและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน ในการพัฒนา
ระบบการดูแลปฐมภูมิ
- มีปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการเขาถึงบริการ - มีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการเขาถึงบริการ
โดยใชชุมชนรวมดำเนินการภายใตคำแนะนำ
ที่เปนที่ยอมรับ โดยมีบริการเชิงรุกในหลาย
ของสถานบริการปฐมภูมิ
รูปแบบ
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเด็นการสัมภาษณ
5. ไดรับการสนับสนุนคูมือ/
แนวทาง/ชองทาง
การเขาถึงขอมูลขาวสาร
เพื่อการบริการ

-

6. กลไก/ระบบที่นำมาใช
ในการสนับสนุนขอมูล
ขาวสาร การบริหาร
จัดการและการสงตอ
7. การวางแผนทรัพยากร
บุคคลดานการดูแลปฐมภูมิ
-

8. การสนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะที่จำเปนของ
การบริการพื้นฐาน

-

9. การจัดสรรทรัพยกร
ในแผนพัฒนาบุคลากร
ปฐมภูมิ

-

10. มีการสงเสริมหรือสิ่งจูงใจ อะไรที่พัฒนาความสามารถ
ดานการปองกันและจัดการ

จังหวัด A
ผูใหบริการเขาถึงคูมือ แนวทางและชองทาง
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานโรคเรื้อรังอยางดี
โดยการสนับสนุนจากทั้งสวนกลางและจังหวัด
เชน คูมือ สปสช./guideline/รพ. สสอ. สสจ./
นโยบายจังหวัด/การคนควาขอมูลความรูทาง
โปสเตอร อินเตอรเน็ตและการอบรม
มีการจัดกลไกการสงตอที่เปนทางการและ
แนวทางการดำเนินการตาม CPG
มีการเชื่อมโยงระบบขอมูลและแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางอิเลคทรอนิกส
ไมมีแผนทรัพยากรบุคคลดานโรคเรื้อรัง
โดยเฉพาะ
มีการจัดสรรบุคลากรตามจังหวัดกำหนด

จังหวัด B
- ผูใหบริการไดรับการสนับสนุนคูมือ/แนวทาง
การปฏิบัติ/ขาวสารองคความรูในการจัดการ
โรคเรื้อรัง

- มี ก ารจั ด กลไกการส ง ต อ ที ่ เ ป น ทางการและ
ระบบสงตอและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

- ส ว นใหญ ย ั ง ไม ม ี แ ผนทรั พ ยากรบุ ค คลด า น
โรคเรื้อรังโดยเฉพาะ
- ในเมืองมีการประเมินความตองการบุคลากร
ดานโรคเรื้อรัง
- มีการจัดสรรบุคลากรรับผิดชอบงานตามความ
จำเปน
ไมมีแผนการพัฒนาสมรรถนะ ดานโรคเรื้อรัง - สวนใหญไมมีแผนการพัฒนาสมรรถนะดาน
ที่ชัดเจนโดยเฉพาะ
โรคเรื้อรังโดยเฉพาะ มีบางที่จัดทำแผนพัฒนา
มีบางแหงมีการประเมินความสามารถของ
ความสามารถตามสวนขาดในเรื่องการดูแล
เจาหนาที่ในภาพรวม
ผูปวย
มีการทำเรื่อง training need และการ
- มีการประเมินสมรรถนะของเจาหนาที่ในภาพ
สนับสนุนทรัพยากรในการอบรม
รวม
- มีการสนับสนุนการอบรมที่จำเปนจากจังหวัด
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
สถานบริการปฐมภูมิมีแผนพัฒนา อสม.
- มีการสนับสนุนทรัพยากรเปนครั้งคราวตาม
ทองถิน่ มีนโยบายและขอตกลงในการสนับสนุน ความจำเปน (โดยเฉพาะในดานการดูแลรักษา
ทรัพยากรในระยะยาว รวมทั้งโรงพยาบาล
ตอเนื่อง)
สนับสนุนทรัพยากรบุคคล
- มีนโยบายในการเรงรัดของจังหวัด แตไมชดั เจน
ว า มี ข  อ ตกลงในการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรใน
ระยะยาว
ใหโอกาสในการพัฒนา เชน อบรม/ไปศึกษา - มีการประเมินระดับสมรรถนะของผูใหบริการ
ตอ และใหมีการประเมินตนเองของเจาหนาที่ ดูแลปฐมภูมิ

สรุปประเด็นสมรรถนะดานการดูแลปฐมภูมิและโครงสรางภายใน พบวาทั้งสองจังหวัดเห็นความสำคัญในการดูแลปฐมภูมิ
และระบุบทบาทเฉพาะของการดูแลปฐมภูมดิ า นโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังทีเ่ ชือ่ มโยงกับชุมชน มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาแตไมสม่ำเสมอ
มีการนำขอมูลหลักฐานมาใชในการออกแบบการดูแลปฐมภูมิ โดยมีบริการเชิงรุกและชุมชนรวมดำเนินการ ผูใ หบริการสามารถเขาถึงคูม อื
แนวทางและมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารดานโรคเรื้อรัง มีกลไกการสงตอที่ชัดเจน และพบวาทั้งสองจังหวัดยังไมมีแผนทรัพยากร
บุคคลและแผนการพัฒนาสมรรถนะดานโรคเรือ้ รัง แตมกี ารจัดสรรบุคลากรรับผิดชอบงานตามความจำเปน และมีการประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรในภาพรวม มีการสนับสนุนการอบรมเปนครั้งคราวตามความจำเปน
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กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ประเด็นการสัมภาษณ
จังหวัด A
ประเด็น 5 สมรรถนะของ
ชุมชนและโครงสรางภายใน
1. ชุมชนมีสวนรวมคิดรวมทำ สวนใหญยังไมไดมีการรวมคิดในการลดจำนวน
ในการปองกันจัดการ
และภาระจากโรคกลุมนี้อยางชัดเจน อยางไรก็
โรคเรื้อรัง
ตามมีโครงสรางพื้นฐานของชุมชนที่จะมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม
2.

3.

4.

5.

จังหวัด B

บางชุมชนโดยเฉพาะในชนบทมีสวนรวมคิดใน
การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง อยางไรก็ตาม
ในพื้นที่อื่นๆ มีโครงสรางพื้นฐานของชุมชนมีเวที
ในการแสดงความคิดเห็นและไดมีการสื่อสาร
เรื่องนี้ระหวางสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
การประเมินสถานการณ มีการประเมินสุขภาพ (โรค) และมีขอมูลใน
มีขอมูลประเมินสุขภาพ บางแหงพูดถึงขอมูล
ปญหาสุขภาพของชุมชน ชุมชนนำขอมูลมาใชเพื่อดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ครัวเรือนและขอมูล จปฐ. สวนขอมูลปจจัยกำหนด
สมาชิกขาดการมีสวนรวมในการประเมิน
ทางพฤติกรรมเสี่ยงนั้นยังไมแนใจในความนา
โดยเฉพาะประเด็น ปจจัยกำหนดทางสังคม
เชื่อถือในการนำไปใช บางแหงไดนำขอมูลมาใช
ในชุมชน
ไดมีการระดมทรัพยากร
- มีกลุยทธในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการ
- บางชุมชนในเขตอำเภอชนบทมีกลยุทธในการ
เพื่อทำงานปองกันและ
ดูแลรักษา เชน กองทุนหยอดกระปุก กองทุน ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ เชน
จัดการโรคเรื้อรัง
สัจจะสะสมทรัพย (ชุมชนรวมกันทำเอง)
กองทุน 1 บาท กองทุนสัจจะสะสมทรัพย
- นอกจากนี้จะเปนการของบประมาณสนับสนุน - นอกจากนี้จะเปนการของบประมาณสนับสนุน
จากเทศบาล อบต.
จากเทศบาล อบต. เปนครั้งคราว
มีการพัฒนาความสามารถ ไมมีการพัฒนาความสามารถในการเปนผูนำ
ไมมีการพัฒนาความสามารถในการเปนผูนำ แต
ผูนำ
แตมีการพัฒนาความสามารถของ อสม.ทักษะ มีการพัฒนาความสามารถ อสม. ดานปฏิบัติการ
ในการปฏิบัติงาน ทั้งการอบรมทักษะและ
เชน ไดรับอบรมอยางสม่ำเสมอ
การทำงานเปนทีม
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
มีการพบปะเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูใ นการประชุม/
ในชุมชนหรือไม
ประสบการณชุมชนอื่น เชน อสม. ไปศึกษา ศึกษาดูงานในระดับชุมชนกันเอง
ดูงานตางพื้นที่และมีหนวยงานอื่นเขามา
ดูงานในพื้นที่ดวย
- ในชนบท บางแหงมีศูนยการเรียนรูที่ สอ.
และโรงเรียน
- มีการแลกเปลี่ยนฯกันระหวางหนวยงาน เชน
รพ.จัดอบรมให อสม.และ สอ./เทศบาลจัด
ประชุมคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งมีชมรม
ที่คนในชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนฯ กันได
อยูเสมอ

สรุปประเด็นสมรรถนะของชุมชนและโครงสรางภายใน พบวาทั้งสองจังหวัดสวนใหญยังไมไดมีการเขามารวมคิดเพื่อลด
จำนวนผูปวยและภาระจากโรคกลุมนี้อยางชัดเจน แตมีการประเมินสุขภาพและมีขอมูลอยูในชุมชน บางชุมชนมีกลยุทธในการระดมทุน
เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ทั้งสองจังหวัดมีการพัฒนาความสามารถของ อสม. และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชุมชน
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเด็นการสัมภาษณ
จังหวัด A
ประเด็น 6 การบูรณาการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
1. ความเขาใจในการรวมมือ ภาพจังหวัดมีการบูรณาการเปนเรื่องสำคัญและ
และทำงานอยางเปนระบบ ไดคำนึงถึงโครงการรวมกันทำงานในรูปของ
กับหนวยงานอื่น
สหวิชาชีพ แตยังไมเกิดการทำงานเปนรูปธรรม
ทำตามนโยบายจังหวัด รวมมือกันหลายภาคสวน
เชน ในชุมชนมี อสม.เปนแกนนำสุขภาพและ
ประสานรวมกับภาคสาธารณสุข ในเขตเมือง
เริ่มมีความรวมมือทางยุทธศาสตรผานสมัชชา
สุขภาพ ในรูปแบบของโครงการรวมและตัวชี้วัด
รวมกัน นอกเขตเมืองมีการบูรณาการการดูแล
รักษาแบบตั้งรับ สวนในเขตชนบทมีการทำงาน
ในลักษณะโครงการรวมภายใต คปสอ.
2. รวมวางแผนเพื่อสราง
มีการรวมวางแผนระดับปฏิบัติการเพื่อสราง
ความเข็มแข็ง
ความเขมแข็งภายในระบบสาธารณสุข เก็บขอมูล
และทำรายงานการประเมินอยางสม่ำเสมอในเขต
เมืองรวมมือผานสมัชชาสุขภาพจังหวัด ทำแผน
และกำหนดกลยุทธรว มกันเนนการลดจำนวนและ
ภาระโรคฯ ในเขตชนบท อสม.มีสวนรวมวางแผน
และทำกิจกรรมรวมกับหนวยงานสาธารณสุข
3. มีกลไกอะไรที่พัฒนาขึ้น
มีกลไกเชื่อมโยงความตอเนื่องเฉพาะการบริการ
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง สุขภาพรายบุคคลในรูปคณะกรรมการโรคเรื้อรัง
ความตอเนื่อง
แตไมสม่ำเสมอ มีขอตกลง เครื่องมือในการ
กำกับ โดยมีการนิเทศติดตามและสงขอมูลกลับ
ชุมชน นอกจากนี้ในเขตเมืองและชนบท มีขอ
ตกลงรวมกัน เชน เรื่องการสงตอ รพ.สงเสริม
สุขภาพ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ guideline/
แผนงาน/การประชุม CUP มีการรวมมือใน
รูปแบบ คปสอ. และทำงานเปนทีม PCT
4. ระบบอะไรรองรับเพื่อให มีการ share ขอมูลโดยการสรางเครือขายการ
เกิดการใชขอมูลรวมกัน
เรียนรูร ว มกันรวมกับศูนยอนามัย รพ. สอ. โรงเรียน
การพัฒนาการดำเนินงานโดยดูระบบรายงานผาน
internet ในเขตชนบทมีการสงขอมูลปอนกลับ
5. รวมมือพัฒนาประเด็น
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางสุขภาพ
ขาวสารทางสุขภาพ
แตยังไมไดรวมมือพัฒนาประเด็นขาวสารทาง
ที่เปนขอมูลสำคัญ
สุขภาพ มีเพียงการเผยแพรขาวสารทางเว็ปไซด
การประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ มีการ
share ขอมูล ไดใหอสม.จัดรายการวิทยุ เสียง
ตามสายในชุมชน มี อสม.เปนสือ่ กิจกรรมรณรงค
นอกจากนี้สวนของฝายปกครอง เทศบาลรวม
ดำเนินการกับ รพ. ผลิตสื่อเอง ใหความรูทาง
เสียงตามสายและแผนพับ
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จังหวัด B
สวนใหญมีความเขาใจการดำเนินการอยางเปน
ระบบ ในรูปของคณะกรรมการจากหลายภาค
ส ว นและเน น การร ว มดำเนิ น การเชิ ง วิ ช าการ
ภายใตแผนยุทธศาสตรจังหวัด แตยังไมมีการ
พูดคุยถึงคุณคา การจัดลำดับความสำคัญและ
การเข า ถึ ง ในการลดจำนวนและภาระโรค ที ่
สอดคลองบนพื้นฐาน หลักฐานสถานการณใน
พื้นที่เนนกิจกรรมการบริการคัดกรองการปรับ
เปลี ่ ย นพฤติ ก รรมรายคน/กลุ  ม คน และการ
บูรณาการการดูแลรักษา
ส ว นใหญ ม ี ก ระบวนการจั ด ทำแผนร ว มกั บ
เครื อ ข า ยทั ้ ง ภาครั ฐ และชุ ม ชน และประสาน
กันอยางตอเนื่อง มีการใชขอมูลรวมกัน รวมถึง
มีการติดตาม ประเมินผล

มีกลไกเชือ่ มโยงความตอเนือ่ งในรูปคณะกรรมการ
และระบบฐานขอมูลการบริการที่มีขอตกลงรวม
กัน มีการจัดทำแผนบูรณาการในประเด็นสำคัญ
ได แ ก guideline การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ และ
สิ ่ ง แวดล อ ม โดยจำแนกการดู แ ลรายบุ ค คล/
กลุมตามกลุมอายุ

มีโปรแกรมและฐานขอมูลที่ใชรวมกันทั้งจังหวัด
และมีขอตกลงในการใชขอมูลรวมกันชัดเจน
ยังไมมีความรวมมือพัฒนาประเด็นขาวสารทาง
สุ ข ภาพที ่ เ ป น ข อ มู ล สำคั ญ ส ว นใหญ มีการใช
ขอมูลรวมกันในการรณรงคสื่อสารเปนครั้งคราว

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

สรุปดานการบูรณาการปองกันและจัดการโรคเรือ้ รัง พบวาทัง้ สองจังหวัดสวนใหญมคี วามเขาใจการดำเนินงานอยางเปนระบบ
และมีการรวมกันดำเนินงานในหลายสวน ไดแก มีโครงการรวมกันและดำเนินงานในรูปสหวิชาชีพ มีการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัด
โดยรวมมือกันหลายภาคสวน แตยังไมมีการพูดคุยถึงคุณคาและการจัดลำดับความสำคัญและการเขาถึงในการลดจำนวนและภาระโรค
มีการรวมวางแผนเพื่อสรางความเขมแข็งภายในระบบสาธารณสุขรวมกับเครือขายทั้งภาครัฐและชุมชน มีการใชขอมูลรวมกันรวมถึง
มีการติดตามประเมินผล มีกลไกเชื่อมโยงความตอเนื่องเฉพาะการบริการสุขภาพรายบุคคล ซึ่งเขตเมืองและชนบทมีขอตกลงและมี
การใชขอมูลรวมกัน แตยังไมพบความรวมมือในการพัฒนาประเด็นขาวสารทางสุขภาพ
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 7 การกำกับ
ประเมินผล และเรียนรู
1. ไดใชขอมูลหลักฐานขอ
เท็จจริงมาชี้นำการทำแผน
และกำหนดกิจกรรมใน
พื้นที่
2. การกำหนดตัวชี้วัดและ
ระบบในการกำกับติดตาม
ผลลัพธของการดำเนินงาน
ปองกันและควบคุมโรค
เรื้อรัง

จังหวัด A
มีขอมูลหลักฐานและนำมาใชในการประเมินผล
ตามแผนทีก่ ำหนดไว (แผนปฏิบตั กิ าร) และยืนยัน
รายงาน แตยังไมไดนำขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
และมีอยูมาใชในการปรับแผนระยะกลาง

มีการกำหนดตัวชี้วัดและระบบกำกับติดตาม
โดยมีการกำหนดตามกลยุทธและแผนงาน
กิจกรรมโครงการตามนโยบายที่เกี่ยวของกับ
โรคไมติดตอจากสวนกลาง ทั้งจากกระทรวง
สาธารณสุขและสำนักงานประกันสุขภาพ
ในเขตชนบทมีการกำหนดตัวชี้วัดในดานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา มีการสนับสนุนการพัฒนาเจาหนาที่สาธารณสุข/
เจาหนาที่สาธารณสุข/
อาสาสมัคร ในการกำกับติดตามและประเมินผล
อาสาสมัคร ในการกำกับ ภายใตโครงการกิจกรรมตามเนื้องานที่เกี่ยวของ
ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายสวนกลางและกิจกรรมของจังหวัด
ในเขตชนบทมีการพัฒนาการกำกับและประเมิน
ผลความสามารถของบุคลากร
4. กำหนดและพัฒนาความ ไมมีการประเมินและพัฒนาความสามารถของ
สามารถของบุคลากร
บุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะห สังเคราะห แปลผล และรายงานผลลัพธโดยเฉพาะ
ขอมูล แปลผล และ
รายงานผลลัพธ

จังหวัด B
มีการนำขอมูลหลักฐานเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
ทางการแพทยและการบริการมาใชในการทำแผน
และตัวชี้วัดในการประเมิน และมีการประเมิน
ตามตัวชี้วัดเพื่อปรับแผนปฏิบัติการและบริหาร
จัดการทรัพยากร ยังไมไดนำขอมูลที่มีอยูมาใช
ในการปรับแผนระยะกลาง
มี ก ารกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด และพั ฒ นาระบบกำกั บ
ติ ด ตามผลลั พ ธ ต ามยุ ท ธวิ ธ ี ข องจั ง หวั ด และ
ถายระดับไปยังหนวยงาน สธ. ทุกระดับ และมี
โปรแกรมในการติดตามขอมูลผลการดำเนินงาน

มี แ ผนและการพั ฒ นาเจ า หน า ที ่ ส าธารณสุ ข /
อาสาสมัคร ในการกำกับติดตามและประเมินผล
โดยเฉพาะทางการแพทยและการบริการรวมทั้ง
ตามตัวชี้วัดของนโยบายสวนกลางและแผนของ
จังหวัด อยางไรก็ตามในเขตเมืองมีความชัดเจน
ในการพัฒนามากกวาอำเภอในเขตชนบท
มีการพัฒนาความสามารถผูรับผิดชอบในการ
วิเคราะห สังเคราะหขอมูล แปลผล และรายงาน
ผลลั พ ธ โ ดยเฉพาะทางการแพทย และการ
บริการสุขภาพ

สรุปประเด็นการกำกับ ประเมินผล และเรียนรู พบวาทั้งสองจังหวัด มีการนำขอมูลหลักฐานมาใชในการประเมินผลตามแผนที่
กำหนดไว แตขอมูลที่ไดยังไมไดถูกนำมาใชในการปรับแผนระยะกลาง มีการกำหนดตัวชี้วัดและระบบกำกับ ติดตาม ตามนโยบาย มีแผน
และพัฒนาเจาหนาทีส่ าธารณสุข/อาสาสมัครในการกำกับติดตามและประเมินผล และพบวาจังหวัด B มีการพัฒนาความสามารถผูร บั ผิดชอบ
ในการวิเคราะห สังเคราะห แปรผลขอมูล ในขณะที่จังหวัด A ไมมีการประเมินและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห
สังเคราะหขอมูล แปลผล และรายงานผลลัพธโดยเฉพาะ
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 8 ภาวะผูนำ
การมีหุนสวน และการลงทุน
1. การรวมจัดลำดับ
ความสำคัญของกลยุทธ
และออกแบบกิจกรรม
ที่สอดคลอง
2.

3.

4.

5.

จังหวัด A

ผูนำในแตละระดับยังไมมีการรวมจัดลำดับความ
สำคัญของกลยุทธและออกแบบกิจกรรมที่
สอดคลองรวมกัน สวนใหญทำตามนโยบายของ
หนวยงานหลักในแตละองคกร แตผูนำในระดับ
หมูบานบางแหงพบมีสวนรวมการจัดลำดับความ
สำคัญ ผานทางการทำประชาคม
มีขอตกลงในการจัดสรร
มีขอตกลงในการจัดสรรทรัพยากรตามแผน
ทรัพยากร
ยุทธศาสตรจังหวัดของสาธารณสุขและในบาง
พื้นที่มีกองทุนสุขภาพตำบลซึ่งจัดสรรใหตาม
ปงบประมาณ
ใครเปนผูประสานงาน
มีการประสานงานภาพรวมเปนครั้งคราว มีการ
กลยุทธภาพรวมของเขต/ มอบหมายผูประสานจังหวัด แตไมมีคณะ
จังหวัด
กรรมการอาวุโส ในพื้นที่เขตเมืองมีการใช
โครงสรางปกติ คปสอ.ในการประสานงานเขต
และภาพรวมพื้นที่ นอกจากนั้นมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการโรคไมติดตอดานการบริการ
ภายใต CUP เมือง โดยมีเวชกรรมสังคม รพ.
จังหวัดเปนผูประสาน
นโยบายและการสนับสนุน ผูนำองคกรมีนโยบายและใหการสนับสนุน
การจัดสิ่งแวดลอมการ
ในการจัดสิ่งแวดลอมการทำงาน และนำสูการ
ทำงาน ที่เอื้อตอการลด
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เชน การตรวจสุขภาพ
ปญหาและสรางเสริม
ประจำป การสรางสถานที่และสนับสนุนอุปกรณ
สุขภาพในสถานที่ทำงาน การออกกำลังกาย รวมทั้งปรับสถานที่ในเขต
ของทาน
รับผิดชอบใหสามารถใชออกกำลังกายได
กลไกการการกำกับ
การกำกับ ติดตามนโยบาย และผลลัพธของ
ติดตามนโยบาย และ
โปรแกรม ใชกลไกตามระบบปกติ โดยมีการ
ผลลัพธของโปรแกรม
จัดทำรายงานการรับรองตามตัวกำกับ ระยะ
ที่อธิบายไดอยางเปน
เวลาตามตัวชี้วัด มีการกำกับนิเทศติดตาม และ
รูปธรรม
มีระบบรายงานไดถูกนำมาใช

จังหวัด B
ผูนำในแตละระดับรวมจัดลำดับความสำคัญของ
กลยุทธในบางประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับโรคไมตดิ ตอ
ภายใตแผนยุทธศาสตรเมืองนาอยู และออกแบบ
กิจกรรมทีส่ อดคลองรวมกัน และกำหนดบทบาทที่
ชัดเจน รวมถึงจัดทำแผนสูป ฏิบตั กิ ารทีส่ อดคลอง
กับกลยุทธ
ไมไดระบุวา มีขอ ตกลงในการจัดสรรทรัพยากร แต
ผูนำแตละระดับระบุวามีการสนับสนุนทรัพยากร
ซึ่งกันและกันอยางตอเนื่องตามแผนของจังหวัด
โครงการ/กิจกรรมของชุมชนจากกองทุนตางๆ
มีการประสานงานภาพรวมเปนครั้งคราว มีการ
มอบหมายผู  ป ระสานจั ง หวั ด (ผชชส. และ
หัวหนางานควบคุมโรค) แตไมมีคณะกรรมการ
อาวุโส ในพื้นที่เขตเมืองมีการใชโครงสรางปกติ
คปสอ.

ผู  น ำองค ก รมี น โยบายสนั บ สนุ น ในการจั ด
สิ ่ ง แวดล อ มการทำงาน ตระหนั ก ถึ ง รู ป แบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริม
สุขภาพและนำสูการปฏิบัติครบประเด็นความ
เสี่ยงดานอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ และ
บุหรี่ ที่หลากหลายรูปแบบ
มีกลไกการกำกับ ติดตามนโยบาย และผลลัพธ
โดยใชระบบการกำกับติดตามปกติ และมีการ
ดำเนิ น การอย า งเป น ระบบในการสนั บ สนุ น
การประเมินผล การรวบรวมขอมูล

สรุปประเด็นภาวะผูนำ การมีหุนสวน และการลงทุน ทั้งสองจังหวัด พบวา ผูนำในแตละระดับมีการรวมจัดลำดับความ
สำคัญของกลยุทธในบางประเด็นที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอ มีการสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง มีการประสานงาน
ภาพรวมเปนครั้งคราว และมีการมอบหมายผูประสานระดับจังหวัด และมีกลไกการกำกับ ติดตามนโยบายและผลลัพธโดยใชระบบ
ปกติ รวมทั้งผูนำองคกรมีนโยบายและใหการสนับสนุนการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการลดปญหาและสรางเสริมสุขภาพในที่ทำงาน
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กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

กลุมที่ 2 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลางและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง (จังหวัด C และจังหวัด D)
ตารางที่ 8 ขอมูลสถานการณอัตราตายอยางหยาบและอัตราผูปวยในของ จังหวัด C และจังหวัด D เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ ปพ.ศ. 2551
ขอมูลสถานการณโรค

รวมประเทศ
อัตราตาย
(จำนวน
ตาย)

โรคหลอดเลือดสมองใหญ
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน

20.8
(13,133)
21.2
(13,395)
3.9
(2.463)
12.2
(7,726)

C
อัตราตาย
(จำนวนตาย)
CDR
ASDR

อัตรา
ผูปวยใน
(จำนวน
ผูปวยใน)
216.5
(124,532)
276.8
(159,176)
860.5
(494,809)
675.7
(388,551)

15.2
(267)
14.9
(262)
2.7
(48)
30.3
(533)

21.1
(371)
17.4
(306)
2.8
(49)
29.8
(524)

จังหวัด
อัตรา
ผูปวยใน
(จำนวน
ผูปวยใน)
202.0
(3,544)
175.7
(3,083)
827.7
(14,521)
939.8
(16,487)

D
อัตราตาย
(จำนวนตาย)
CDR ASDR

21.6
(225)
22.2
(231)
1.5
(16)
6.8
(71)

อัตรา
ผูปวยใน
(จำนวน
ผูปวยใน)
215.2
(2,235)
588.9
(6,116)
1,100.7
(11,430)
727.9
(7,559)

21.1
(219)
21.1
(220)
1.5
(16)
6.5
(68)

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ : อัตราตายอยางหยาบ (คนตอประชากรแสนคน) /จำนวน (คน) และอัตราผูปวยใน (ครั้งตอประชากรแสนคน) /จำนวน (ครั้ง)
CDR=Crude Death Rate
ASDR=Age Standardized Death Rate

จากตารางที่ 8 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง จังหวัด C และจังหวัด D
พบวา จังหวัด C มีอัตราผูปวยในของโรคความดันโลหิตสูงนอยกวาประเทศเล็กนอย แตโรคเบาหวานสูงกวาประเทศ ขณะที่จังหวัด D
มีอัตราปวยในโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานสูงกวาประเทศ อยางไรก็ตามเมื่อดูที่อัตราตายของโรคความดันโลหิตสูงของทั้งสอง
จังหวัดนอยกวาประเทศ (อัตราตายสอดคลองกับอัตราผูปวยใน) ยกเวนพบวาอัตราตายของโรคเบาหวานของจังหวัด C สูงกวาประเทศ
ถึง 2.4 เทาแตอัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือดในจังหวัด C ต่ำกวาในระดับประเทศชัดเจนขณะที่ไมมีความตางกันกับประเทศและ
จังหวัด D ในสวนของอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง
ตารางที่ 9 รอยละของประชากรอายุ 15–74 ป จำแนกตามขอมูลคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัด C
และจังหวัด D เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ขอมูลคุณลักษณะประชากร
การศึกษา
- ประถมศึกษาหรือต่ำกวา
- ผูจบมัธยมศึกษา
ภาวะการทำงาน
- ผูมีงานทำ
- ผูวางงาน

รวมประเทศ
2548

2550

2548

54.9
25.6

51.3
29.1

55.4
10.0

56.9
7.5

C

จังหวัด

D

2550

2548

56.2
30.1

58.3
27.1

27.8
31.8

21.8
28.5

40.4
14.1

45.3
8.4

63.8
13.5

74.0
8.3
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2550

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ขอมูลคุณลักษณะประชากร
ลักษณะการทำงาน
- นายจาง
- ประกอบธุรกิจ/มีกิจการสวนตัว
- ลูกจางเอกชน
- ขาราชการ/ลูกจางรัฐบาล
- พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
- ทำงานใหครอบครัวโดยไมมีคาจาง
- ลูกจางกลุมอาชีพในชุมชน
- อื่นๆ

รวมประเทศ
2548

2550

2548

3.6
28.7
31.4
9.9
1.8
11.4
6.7
6.2

2.7
30.2
34.0
10.7
2.1
6.5
8.6
5.3

1.2
31.0
30.9
17.1
1.2
5.9
5.8
6.6

C

จังหวัด
2550

2548

2.1
22.1
44.4
11.1
1.2
8.3
7.9
3.0

1.7
16.3
48.8
15.3
8.0
3.9
3.4
2.3

D

2550
3.0
23.8
43.7
10.3
8.5
4.2
1.9
4.7

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 9 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง จังหวัด C และจังหวัด D
พบวาขอมูลคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ ในดานการศึกษาของจังหวัด C และจังหวัด D มีผูจบการศึกษาสูงกวาระดับประเทศ
แตในจังหวัด D จะมีผูจบระดับมัธยมศึกษามากกวาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวา ดานภาวะการทำงาน ในจังหวัด C มีผูมีงานทำ
นอยกวาประเทศและจังหวัด D ซึ่งมีผูมีงานทำสูงกวาประเทศมากอยางไรก็ตามทั้งสองจังหวัดมีอาชีพสวนใหญเปนลูกจางเอกชน
ตารางที่ 10 ความชุก (รอยละ) ของผูที่มีพฤติกรรมปองกันและพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด C
และจังหวัด D เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
พฤติกรรม
พฤติกรรมปองกัน
- การรับรูสถานะสุขภาพถึงดีเยี่ยม
- การบริโภคผักและผลไมประจำวัน
(≥ 5 หนวยมาตรฐาน/วัน)
- มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
พฤติกรรมเสี่ยง
- บริโภคอาหารที่มีรสหวาน 1-3 ครั้ง/วัน
- บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง 1-3 ครั้ง/วัน
- ผูที่สูบบุหรี่/ยาสูบในปจจุบัน
การบริโภคแอลกอฮอล
- ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลใน 12 เดือน
ที่ผานมา
- ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอยางหนัก
- ภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ≥ 25 kg/m2)
- ภาวะอวน (BMI ≥ 30 kg/m2)

รวมประเทศ
2548

2550

2548

59.0

64.7

17.34
91.5

D

2550

2548

54.5

58.3

68.4

63.8

22.5
92.5

14.0
89.7

20.5
96.2

14.6
72.39

22.0
80.7

22.2

40.9
32.2
21.5

25.1

33.4
27.7
23.9

11.1

53.4
49.7
12.5

37.4

36.1

45.9

46.4

23.5

30.4

3.5
16.10
3.03

3.6
19.1
3.7

4.2
17.2
4.0

3.8
17.3
3.6

1.5
10.0
1.7

1.6
20.1
4.2

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550
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จังหวัด

2550

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

จากตารางที่ 10 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง จังหวัด C และจังหวัด D
พบวา การรับรูสุขภาพดีและการบริโภคผักผลไมที่เพียงพอในจังหวัด D ใกลเคียงกับประเทศ ขณะที่ในจังหวัด C ต่ำกวาประเทศ และ
ยังพบวาการบริโภคผักและผลไมเปนประจำนั้นยังมีสัดสวนการบริโภคที่นอยมากไมถึงรอยละ 25 ขณะที่การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
ในจังหวัด D จะต่ำกวาคาความชุกของประเทศและจังหวัด C แตรอยละของการมีกิจกรรมทางกายในจังหวัด D มีถึงรอยละ 80 อยางไร
ก็ตามพฤติกรรมเสีย่ งสำคัญเรือ่ งการบริโภคอาหารหวานและไขมันสูง ภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอวนของจังหวัด C จะนอยกวาของประเทศ
ซึ่งตรงกันขามกับจังหวัด D จะสูงกวาประเทศ ตรงกันขามกับความชุกของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของจังหวัด C สูงกวาประเทศและจังหวัด D
ตารางที่ 11 ความชุก (รอยละ) ของผูที่มีความรูในการปองกันโรคเรื้อรังในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด C และ
จังหวัด D เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ประเด็นความรู
ในการปองกันโรคเรื้อรัง
ผูที่ทราบวาโรคความดันโลหิตสูง
สามารถปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคเบาหวานสามารถปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคหลอดเลือดสมองใหญ
สามารถปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคหัวใจขาดเลือดสามารถปองกันได
การออกกำลังกายประจำอยางนอยครั้งละ
30 นาทีทำใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
ผูที่ทานอาหารเค็มจะมีโอกาสเปน HT
มากกวาผูที่ทานอาหารจืด
การรับประทานผัก ผลไมชวยปองกันการเกิด
โรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ อัมพาต
การทานอาหารที่มีไขมันสูง ไดแก อาหารทอด
กะทิ ทำใหระดับไขมันในเลือดสูง
คนอวนมีโอกาสเปนเบาหวานมากกวาคนผอม
ผูที่สูบบุหรี่มีโอกาสเปนโรคหัวใจหรือ
โรคอัมพฤกษ อัมพาตมากกวาการไมสูบบุหรี่
ผูที่ทราบถึงสหปจจัยเสี่ยงที่สามารถ
หลีกเลี่ยงไดของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด
และเบาหวาน
ผูที่ทราบอาการของหัวใจวายและหัวใจขาดเลือด
ผูที่ทราบอาการของโรคหลอดเลือดสมอง

รวมประเทศ
2548
66.2

2550
67.0

2548
54.1

65.7
42.5

67.0
46.7

37.4
72.5

C

จังหวัด

D

2550
64.7

2548
69.3

2550
75.7

55.0
35.1

63.0
46.7

70.2
44.2

79.2
56.8

40.5
93.0

31.7
80.5

40.0
96.5

33.5
64.5

51.5
91.5

76.2

74.2

67.8

78.0

73.9

74.7

71.6

71.1

72.0

72.9

61.1

68.4

84.1

83.9

77.4

83.3

82.5

88.7

82.6
-

80.5
74.7

87.2
-

84.7
76.7

67.5
-

75.7
76.9

-

5.2

-

7.7

-

3.0

-

2.3
3.7

-

1.3
3.1

-

1.3
4.6

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 11 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลางและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลางจังหวัดC และจังหวัด D
พบวาประเด็นความรูเรื่องการรับรูโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือดสามารถปองกันได
ของจังหวัด D มีการรับรูดีกวาประเทศ ในขณะที่จังหวัด C มีการรับรูนอยกวาประเทศ สวนความรูในเรื่องของพฤติกรรมในการ
ออกกำลังกาย การบริโภคอาหารเค็ม ไขมันสูง บริโภคผักผลไม และการสูบบุหรี่ของจังหวัด C มีความชุกสูงกวาประเทศ สวนจังหวัด D
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ความชุกนอยกวาประเทศยกเวนในเรื่องการบริโภคอาหารไขมันและการสูบบุหรี่จะสูงกวาประเทศ อยางไรก็ตามความรูเรื่องสหปจจัย
เสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อปองกันโรคในจังหวัด C สูงกวาประเทศ อยางไรก็ตามพบความชุกของจังหวัด C ในเรื่องนี้นอยกวารอยละ 10
และไมแตกตางกันมากนักระหวางจังหวัดและประเทศ รวมทั้งยังพบวาทั้งสองจังหวัดและประเทศมีความรูของอาการเบื้องตนของ
โรคหัวใจลมและอัมพาตนอยมากนอยกวารอยละ 5
ตารางที่ 12 ความชุก (รอยละ) ของการเขาถึงบริการสุขภาพในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด C และจังหวัด D
เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
การเขาถึงบริการสุขภาพ
ผูที่ทราบวาตนเองมีประกันสุขภาพ
ระบบประกันสุขภาพที่มี
- ประกันสุขภาพถวนหนา
- ประกันสังคม
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ
- ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน
ผูที่เสียคาใชจายสำหรับการรักษาใหกับสถาน
บริการสุขภาพตางๆ (ไมสามารถเบิกคืนได)

รวมประเทศ
2548
97.5

2550
94.2

2548
96.1

75.5
12.5
8.6
1.1
5.9
45.4

72.0
13.8
8.6
1.0
6.0
38.5

77.3
10.8
11.5
1.0
6.0
45.9

C

จังหวัด
2550
96.8

2548
96.4

81.6
9.3
7.2
1.1
2.1
49.6

57.1
29.0
13.1
4.6
13.1
50.5

D

2550
86.5
46.7
25.7
10.2
5.6
9.4
45.9

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 12 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลางและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลางจังหวัด C และจังหวัด D
พบวา จังหวัด C ทราบวาตนเองมีประกันสุขภาพเกินรอยละ 90 แตจังหวัด D พบมีการประกันสุขภาพนอยกวาประเทศไมถึงรอยละ 90
ทั้งสองจังหวัดสวนใหญใชหลักประกันสุขภาพถวนหนา อยางไรก็ตามพบวาในจังหวัด D จะเปนประกันสุขภาพที่มาจากประกันสังคม
ขาราชการ เอกชนและรัฐวิสาหกิจสูงกวาประเทศ และเสียคาใชจายสำหรับการรักษาใหกับสถานบริการสุขภาพตางๆ (ไมสามารถ
เบิกคืนได) สูงกวาประเทศโดยจังหวัด D มีแนวโนมการจายเองลดลงขณะที่ในจังหวัด C ยังมีแนวโนมที่ตองเสียคาใชจายการรักษา
โดยเบิกคืนไมไดสูงขึ้น
ตารางที่ 13 ความชุก (รอยละ) ของการดูแลสุขภาพผูเสี่ยงและผูเปนโรคในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด C และ
จังหวัด D เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ประเภทการดูแลสุขภาพ
ผูเสี่ยงและผูเปนโรค
การตรวจวัดระดับความดันโลหิตและ
ระดับน้ำตาลในเลือด
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิต
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
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รวมประเทศ
2548

2550

2548

65.8
32.9

66.0
39.3

65.7
34.1

C

จังหวัด
2550

2548

63.6
33.2

53.5
31.1

D

2550
62.1
41.8

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ประเภทการดูแลสุขภาพ
ผูเสี่ยงและผูเปนโรค
การรับการรักษาผูเปนโรคความดันโลหิตสูง
ในปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการลดอาหารเค็ม
หรือลดการกินเกลือ
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุม
การกินอาหารที่มีไขมันสูง
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมน้ำหนักตัว
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการออกกำลังกาย
อยางถูกตองเหมาะสม
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการผอนคลาย
ความเครียด
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการละ ลด เลิก
สูบบุหรี่
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการละ ลด เลิก
การดื่มแอลกอฮอล
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนไทย
จีน/สมุนไพร
- ตรวจวัดระดับความดันโลหิตทุกเดือน
การรับการรักษาผูเปนโรคเบาหวาน
ในปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมการกิน
อาหารหวานจัดไขมันสูง
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมน้ำหนักตัว
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการออกกำลังกาย
อยางถูกตองเหมาะสม
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนไทย
จีน/สมุนไพร
- ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลทุกเดือน
- ผูที่ไดรับการตรวจเทาเฉลี่ย (ครั้ง/ป)
- ผูที่ไดรับการตรวจดวงตา

รวมประเทศ
2548

2550

2548

78.8

81.6

75.3

C

จังหวัด

D

2550

2548

2550

67.2

87.4

82.0

84.2

79.1

61.9

81.4

79.8

82.9

65.7
64.1

76.4
74.2

58.9
78.4

87.1
82.0

67.9
70.0

81.1
74.0

76.2
33.7

83.2
37.8

71.1
22.1

87.2
38.3

71.5
31.8

88.4
42.1

36.7

41.6

38.9

44.4

28.1

42.9

77.8
15.7

79.7
17.6

70.4
15.9

84.7
20.4

78.1
17.9

82.8
23.3

52.8

50.8

37.8

42.7

57.0

39.3

88.8

86.3

84.8

83.3

89.6

93.5

74.8
70.2

80.9
75.4

62.2
70.4

74.3
83.9

74.6
58.0

81.9
81.2

87.7
-

88.4
17.6

80.6
-

89.2
12.1

79.9
-

87.6
29.0

57.4
6.1
34.7

46.8
5.4
35.1

62.0
5.0
36.7

29.0
3.0
30.9

47.7
6.0
51.0

44.8
4.3
35.3

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 13 จังหวัดทีม่ อี ตั ราผูป ว ยในสูงปานกลางและมีแนวโนมอัตราการเพิม่ ขึน้ ปานกลางจังหวัด C และจังหวัด D พบวา
ในผูที่รับการตรวจวัดความดันโลหิต ของทั้งสองจังหวัดนอยกวาประเทศ ในขณะที่การตรวจวัดน้ำตาลในเลือดจังหวัด C ต่ำกวาประเทศ
จังหวัด D สูงกวาประเทศ อยางไรก็ตามการรับการรักษาผูเปนโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบันโดยการลดอาหารเค็ม ลดอาหารไขมันสูง
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ควบคุมน้ำหนักตัว ออกกำลังกายอยางถูกตอง ผอนคลายความเครียด ละ ลด เลิก สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งสองจังหวัด
สูงกวาประเทศ ทั้งนี้การดูแลในเรื่องการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวายังใหคำแนะนำในเรื่องละ ลด เลิก ยังนอยกวา
รอยละ 50 ถึงแมวาจะเขาถึงยาไดดีทั้งสองจังหวัด แตการติดตามระดับความดันโลหิตจะต่ำกวาประเทศและพบนอยกวารอยละ 50
สวนในการรักษาผูเปนโรคเบาหวานของจังหวัด C ดวยการควบคุมการอาหารหวานไขมันสูงและการควบคุมน้ำหนัก มีการรับบริการ
มากกวารอยละ 70 การตรวจระดับน้ำตาลทุกเดือนนอยกวารอยละ 30 รวมทั้งการตรวจเทาและดวงตาในจังหวัดนี้พบการบริการ
ยังนอยกวาระดับประเทศ ขณะที่มีพฤติกรรมในการออกกำลังกายอยางถูกตองใกลเคียงกับประเทศ สวนจังหวัด D มีการรับบริการ
ดูแลสุขภาพโรคเบาหวานสูงกวาประเทศ
ตารางที่ 14 ขอมูลการประเมินจากการสัมภาษณ 8 ประเด็นของจังหวัด C และจังหวัด D
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 1 คุณคาและ
เปาประสงคสุขภาพรวมกัน
1. เห็นความสำคัญของ
โรคไมติดตอตอชุมชน

2. ตระหนักตอความรวมมือ
ในการทำงานระหวาง
สวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ลักษณะการทำงานรวมกัน
เปนอยางไร
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จังหวัด C
ในระดับจังหวัดเห็นความสำคัญของปญหาที่มี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น ในระดับอำเภอ ฝาย
สาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญที่ชัดเจน
ทั้งในเมืองและชนบท แตภาคสวนทองถิ่นและ
ชุมชนในอำเภอลักษณะชนบทใหความสำคัญ
มากกวาอำเภอที่เปนลักษณะเมือง
ทุกภาคสวนงานยกเวนเขตอำเภอลักษณะเมือง
ที่พื้นที่นอกเมือง ตระหนักถึงความรวมมือในการ
แกปญหาจะตองอาศัยความรวมมือจากภาคสวน
ทั้งในและนอกระบบสุขภาพ
ระดับจังหวัดตระหนักตอความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและเห็นวาความรวมมือการ
บูรณาการควรอยูในชุมชน ทั้งนี้ไดมีความรวมมือ
ในกิจกรรมและการใชทรัพยากรรวมกันในระดับ
หนึ่ง ตามนโยบายที่เขามาขณะที่อำเภอลักษณะ
ชนบทมีโครงสรางความรวมมือการทำงาน
รวมกันระหวางสวนตางๆ

จังหวัด D
ในภาพรวมจังหวัดทุกกลุมและเกือบทุกระดับ
ทั ้ ง ในและนอกภาคสาธารณสุ ข ตระหนั ก ต อ
ปญหาและเห็นความสำคัญ นอกภาคสาธารณสุข
สวนใหญยังไมไดลึกซึ้งถึงขนาดของปญหา แต
มองถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ตระหนักตอความรวมือในการทำงานรวมกันทั้ง
ภายในและนอกภาคสวนสาธารณสุข
ในระดับจังหวัด เห็นดวยตอการทำงานรวมกัน
หลายภาคสวนเพื่อลดปญหา มีการรวมมือกัน
ทำงานภายในทั ้ ง ในและนอกภาคสุ ข ภาพโดย
เฉพาะทองถิ่นระดับปฏิบัติการตามรองขอ สวน
การประสานความรวมมือในเชิงโครงสรางรวมคิด
ยั ง เพิ ่ ง เริ ่ ม ทดลองดำเนิ น การในระดั บ ตำบล
สวนในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทสวนใหญ
เห็นดวยกับการทำงานหลายภาคสวนเห็นชัดเจน
ในระดั บ ชุ ม ชน แต ภ าคส ว นราชการอื ่ น ยั ง ไม
ชัดเจน บางสวนมองวายังตองมีเจาภาพหลัก
มีการทำงานและใชทรัพยากรรวมกันบาง และ
โดยภาพรวมมีการรวมกิจกรรม มีการอุดหนุน
ทรัพยากรของการทำงานรวมกัน รวมทั้งการ
สนับสนุนใหประชาชนสามารถจัดการตนเอง แต
ยังไมไดบูรณาการอยางชัดเจน

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ประเด็นการสัมภาษณ
4. การพูดคุยถึงคุณคา
ของการปองกันควบคุม
โรคและแนว ทิศทางการ
ปองกันควบคุมรวมกัน
5. การกำหนดเปาประสงค
รวมกัน

จังหวัด C
อำเภอลักษณะเมืองและชนบท มีการพูดคุย
เรื่องการดูแลรักษา และกิจกรรมออกกำลังกาย
ยังขาดมิติที่ชัดเจนดานอาหาร อารมณ และ
การปรับสภาวะแวดลอมที่เอื้อ

จังหวัด D
มีการพูดคุยถึงความสำคัญบาง สวนในภาคบริการ
รายบุ ค คลมี ก ารพู ด คุ ย ถึ ง ป ญ หาและตั ้ ง เป า
ประสงครวมกัน เชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แตเนนการบริการกลุม บุคคลโดยผานการคัดกรอง
การรักษา และฟนฟู
มีการตั้งเปาประสงคที่จะบรรลุตามภารกิจของ ในระดับจังหวัดยังไมมีการกำหนดเปาประสงค
ตนเอง สอดคลองกับนโยบายและประเด็นความ ร ว มกั น ในการลดป ญหาในประชากรที ่ ชัดเจน
เขาใจที่มีอยูของภาคสวนนั้นๆ ยังขาดการตั้ง
สวนใหญเปนการตัง้ เปาหมายในการบริการลดโรค
หรือบูรณาการเปาหมายใหเกิดเปาประสงครวม และภาวะแทรกซอนในกลุมบุคคลเสี่ยงสูงและ
เชิงรุกในการปรับแบบแผนชีวิตและสิ่งแวดลอม ผูเปนโรค เชนเดียวกันทั้งในระดับอำเภอลักษณะ
ที่เสี่ยง
เมืองและชนบท

ประเด็นคุณคาและเปาประสงคสุขภาพรวมกัน ของจังหวัด C และ D พบวาในและนอกภาคสาธารณสุข ตระหนักตอปญหา
และเห็นความสำคัญของโรคไมติดตอในชุมชน สวนใหญตระหนักตอความรวมมือในการทำงานรวมกันเพื่อลดปญหาและแลกเปลี่ยน
ขอมูล มีการพูดถึงคุณคาของการปองกันควบคุมโรครวมกัน จังหวัด C มีการตั้งเปาประสงคที่จะบรรลุตามภารกิจที่สอดคลองกับ
นโยบาย ในขณะที่จังหวัด D ยังไมมีการกำหนดเปาประสงครวมกันในการลดปญหาในประชากรที่ชัดเจน
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 2 ปจจัยกำหนด
ทางสังคมตอสุขภาพ
1. ตระหนักตอความสำคัญ
ของปจจัยกำหนด
ทางสังคมฯ
2. กลาวถึงหรือระบุ
ปจจัยกำหนด

จังหวัด C
ในภาคผูปฏิบัติงานของสาธารณสุขดานสงเสริม
สุขภาพและในภาคสวนของอำเภอทั้งฝาย
ปกครองทองถิ่นและชุมชนบางแหงมีความ
ตระหนักตอปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ
สำหรับผูที่ตระหนักมีการกลาวถึงขอมูลปจจัย
กำหนดทางสังคมบางประเด็น ไดแก
- พฤติกรรมการบริโภคและการประกอบอาหาร
ไดแก ทานอาหารนอกบาน ทานขาวเหนียว
คานิยมการใชสารปรุงแตง
- สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการบริโภคอาหาร
ที่เสี่ยงมากขึ้น ไดแก การเขาถึงอาหารที่งาย
จากรถเรและรานสะดวกซื้อ มีการขายอาหาร
ทอดและอาหาร fast-food เพิ่มขึ้น
- อาชีพ
- เศรษฐกิจรายได
- สารเคมีจากการทำเกษตรกรรม
ทั้งนี้พบวาการเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตที่เสี่ยง
มากขึ้นในอำเภอชนบท เชน การบริการอาหาร
เชาถึงบาน home delivery ซึ่งสวนใหญเปน
อาหารที่เสี่ยง รวมทั้งชีวิตที่เรงรีบ

จังหวัด D
สวนใหญตระหนักตอปจจัยกำหนดทางสังคม
ยกเวนพื้นที่ระดับชุมชนในชนบทบางแหง
สำหรับผูที่ตระหนักมีการกลาวถึงขอมูลปจจัย
กำหนดทางสังคมบางประเด็น ไดแก
- แมวา ใกลเมืองมีโอกาสในการเขารับการบริการ
มีสทิ ธิการรักษามาก อยางไรก็ตามจากประชากร
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และประชากร
ย า ยถิ ่ น เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น มากถึ ง ร อ ยละ 30 ของ
ประชากรในพื้นที่ทำใหเพิ่มภาระการบริการ
และเกิดปญหาการเขาถึง
- สัดสวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
- วิถชี วี ติ แบบสังคมเมืองเต็มรูปแบบความรวดเร็ว
- ระบบการสงอาหารถึงที่
- อาหารทำบุญที่เสี่ยง
- บุหรี่ สุรา
- ปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการลดความเสี่ยง และ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคไมติดตอ เชน
ทางรถจักรยาน
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ประเด็นการสัมภาษณ
3. รวบรวมขอมูลปจจัย
กำหนด

4. นำขอมูลปจจัยกำหนด
ไปใชในการวางแผนและ
ประเมินผลหรือไม

5. มีความรวมมือกับภาคสวน
อื่นๆ หรือไมในการจัด
การปจจัยกำหนด

6. การสนับสนุนหรือลงทุน
ทรัพยากรเพื่อดำเนินการ
เรื่องนี้

7. มีการดำเนินการดาน
กฎหมาย/กฎระเบียบ
มาตรการทางสังคม
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จังหวัด C
ในภาคสวนปกครองระบุถึงขอมูลความจำเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) อยางไรก็ตามไมมีการรวบรวม
ขอมูลสวนอื่นๆ ที่ไดระบุขางตนไว

จังหวัด D
ในระดับจังหวัดระบุวายังไมมีการรวบรวมขอมูล
ปจจัยกำหนดทางสังคม แตในอำเภอลักษณะ
เมื อ งและชนบทได ร ะบุ ถ ึ ง การรวบรวมข อ มู ล
ปจจัยกำหนดที่มาจากขอมูลความจำเปนพื้นฐาน
(จปฐ.)
สวนใหญไมมีการนำขอมูลปจจัยกำหนดไปใช
ในระดั บ จั ง หวั ด ยั ง ไม ช ั ด เจนในการนำข อ มู ล
ในการวางแผนและประเมินผล ในระดับจังหวัด ปจจัยกำหนดไปใชในการวางแผนและประเมิน
มีการจัดกิจกรรมเฉพาะ แตไมครอบคลุมถึง
ผลแต ม ี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชิ ง รุ ก ที ่ ค าดว า จะไป
ปจจัยกำหนดทั้งหมด และยังไมมีการประเมิน สนับสนุนการลดปจจัยเสี่ยง อยางไรก็ตามผูนำ
กิจกรรม
ทางดานสุขภาพที่จะริเริ่มนโยบายที่จะรองรับ
ปญหาทางปจจัยกำหนดทางสังคมที่สังเกตได
จากขอมูลที่มีอยู
มีความรวมมือกับภาคสวนอื่นๆ ในการดำเนิน ในระดับจังหวัด อำเภอและทองถิน่ ชุมชนมีความ
กิจกรรมและมีพัฒนาโครงสรางความรวมมือ
รวมมือกับภาคสวนอื่นๆ ในโครงการกิจกรรม
นอกภาคสุขภาพ ในอำเภอลักษณะชนบทยัง
ที่เกี่ยวของกับปจจัยกำหนดในการเขาถึงบริการ
ไมมีความรวมมือกับภาคสวนอื่นในการจัดการ อยางชัดเจน แตในระดับจังวัดยังไมมคี วามชัดเจน
กับปจจัยกำหนด
ในการลดปจจัยกำหนดดานอืน่ ๆ ขณะทีใ่ นอำเภอ
ลักษณะเมืองและชนบทไดระบุถึงรูปธรรม ความ
รวมมือกับภาคสวนอืน่ ในกิจกรรมในการลดปจจัย
กำหนดดานอืน่ ๆ เชน การจัดเครือ่ งออกกำลังกาย
มีศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับหมูบาน มีการ
อบรมผูประกอบการ และความรวมมือกับเกษตร
อำเภอดานการบริโภคผัก
ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรดานงบประมาณ ในระดับจังหวัดมีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
จากกองทุนสุขภาพตำบลและสนับสนุนอุปกรณ เรียนรู ในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทมีการ
ซึ่งเปนการชวยเหลือเรื่องทรัพยากรเปนครั้ง
สนับสนุนทรัพยากร (คน เงิน ของ) ตามรองขอ
คราวตามการรองขอ
เชน เครื่องออกกำลังกาย เครื่องมือการคัดกรอง
และดำเนินกิจกรรมรวมกันตามโครงการทีเ่ กีย่ วของ
กับการบริการตามนโยบาย
ไมไดคำนึงวากฎหมายบุหรี่ สุรามีผลตอการ
ในภาพรวมจังหวัดไดระบุถงึ กฎหมาย กฎระเบียบ
ลดปญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน
ตามนโยบาย เชน กฎหมายบุหรี่ สุรา แตไมเขมงวด
ขณะเดียวกันกฎหมายที่เกี่ยวของอื่นๆ ยังไมได สวนเรื่องการออกกำลังกายไดมีการสนับสนุน
ระบุยกเวนฝายทองถิ่นในอำเภอลักษณะชนบท งบประมาณ ใหดำเนินการเปนกลุม ใหญและมีการ
และระดับผูปฏิบัติการไดมีการดำเนินการดาน กลาวถึงนอยมากในสวนเรือ่ ง ฉลากอาหารและยา
กฎหมาย/กฎระเบียบ โดยมีภาคีเครือขาย
ดำเนินการในเรื่อง พ.ร.บ.บุหรี่/สุรา ในระดับ
ชุมชนบางชุมชนมีกิจกรรมลดเหลา เลิกบุหรี่

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ประเด็นการสัมภาษณ
8. การดำเนินการใน
สถานศึกษา

จังหวัด C
มีกิจกรรมการลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค 3
ประเด็น ไดแก เรื่องบุหรี่ เหลา และอวน สวน
การออกกำลังกายไดบูรณาการเขาไปในการ
ปฏิบัติงานงานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียน
สรางเสริมสุขภาพ แตไมมีนโยบาย เปาหมาย
เฉพาะของจังหวัดและอำเภอ โดยมีการสนับสนุน
กิจกรรมการออกกำลังกายจากภาคทองถิ่น

จังหวัด D
ในระดั บ จั ง หวั ด ภาคสาธารณสุ ข มี ก ลไกความ
รวมมือโดยตรง ไดแก การประชุมรวมกับ ผอ.
สถานศึกษาปละครั้ง อยางไรก็ดียังไมมีโครงสราง
ความร ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาอย า งเป น ระบบ
นอกจากนั้นในระดับอำเภอลักษณะเมืองและ
ชนบทมี ก ลไกความร ว มมื อ ในการดำเนิ น งาน
รวมกันในระดับโครงการ/กิจกรรมเปนอยางดี
เชน ความรวมมือกันตามนโยบาย ดานยาเสพติด/
บุหรี่/สุรา/สนับสนุนวิทยากร/ที่ปรึกษาบางเรื่อง
ตามรองขอ เชน มีการทำนวตกรรมโครงการ
เบาหวาน เด็กอวน อาหารในโรงเรียนฯ

ประเด็นการสัมภาษณ
9. การดำเนินการในสถานที่
ทำงานในพื้นที่

จังหวัด C
มีกลไกความรวมมือภายใตนโยบายและโครงการ
เฉพาะทั้งระดับจังหวัด เขตเมืองและชนบท มี
ความคลายคลึงกันในการสรางเสริมสุขภาพและ
ลดเสี่ยงในสถานที่ทำงาน พบวามีการดำเนินการ
ไดดีในเชิงนโยบายเรื่องเหลาและบุหรี่ ยกเวน
บางสวนของภาคทองถิ่น และการปรับสภาพ
แวดลอม การสรางปจจัยเอื้อเพื่อลดเสี่ยงดาน
อื่นๆ ยังไมชัดเจน มีเพียงโรงพยาบาลศูนยที่มี
กระบวนการภายในที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
ในการสนับสนุนสถานที่ทำงานสรางสุขภาพเพื่อ
ลดปจจัยเสี่ยงจากกลุมโรคหัวใจหลอดเลือดและ
เบาหวาน

จังหวัด D
ในระดับจังหวัดและอำเภอลักษณะเมืองมีความ
รวมมือระหวางสถานทีท่ ำงานกับสาธารณสุข เชน
healthy break และการปลูกผักปลอดสารพิษ
สวนโครงการตามนโยบายมีดานยาเสพติด และ
โครงการ healthy work place ในสถานประกอบ
การ การลดพุงในหัวหนาสวนราชการและลดจำนวน
กลุมเสี่ยง
สวนอำเภอลักษณะชนบทยังไมมรี ปู ธรรมทีช่ ดั เจน
ในโครงการ/กิ จ กรรมของสถานที ่ ท ำงาน แต
พยายามใหเกิดสถานที่แวดลอมใหเอื้อตอการ
ออกกำลังกาย และการประเมินสุขภาพใหความรู
แกบุคคลเพื่อการปองกันโรค

ประเด็นปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ ของจังหวัด C และ D พบวาสวนใหญตระหนักตอปจจัยกำหนดทางสังคมที่มีผล
ตอพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีการกลาวถึงขอมูลปจจัยกำหนดทางสังคมบางประเด็น แตยังไมมีการรวบรวมขอมูลในระดับจังหวัด
และยังไมชัดเจนในการนำขอมูลปจจัยกำหนดไปใชในการวางแผนและประเมินผลแตพบวาการจัดกิจกรรมเชิงรุก นอกจากนี้มี
การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสนับสนุนนโยบายตามรองขอ สวนการดำเนินการดานกฎหมาย/กฎระเบียบระบุไดตาม
นโยบาย ยังไมพบวามีโครงสรางความรวมมือกับสถานศึกษาอยางเปนระบบ มีความรวมมือภายใตงานตามนโยบายสวนในสถานที่
ทำงานมีกลไกความรวมมือภายใตนโยบายและโครงการเฉพาะ
ประเด็นการสัมภาษณ

จังหวัด C

จังหวัด D
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ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 3 สมรรถนะดาน
สาธารณสุขและโครงสราง
ภายใน
1. ประเมินความจำเปนและ
ความตองการดานสุขภาพ

2. การสนใจรากของสาเหตุ
ตอการเกิดโรคเรื้อรังมา
พิจารณาพัฒนาโปรแกรม
หรือไม

3. การวางแผนทรัพยากร
บุคคล
4. สนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะของเจาหนาที่

5. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร เชิงรุก
และรับ
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จังหวัด C

มีการประเมินความจำเปนและความตองการ
ดานสุขภาพ โดยการรวบรวมและใชขอมูลดาน
การบริการดูแลสุขภาพรายบุคคลของสถาน
บริการตางๆ มาใชแทนภาพรวมใหญของ
สถานการณทางระบาดวิทยาเทานั้น และเนน
ประสิทธิผลในการใหบริการทางคลินิกมากกวา
การปองกันควบคุมโรคในชุมชน แตยังขาดขอมูล
เพื่อการประเมินความตองการการบริการดาน
สาธารณสุขเพื่อการปองกันควบคุมโรคเชิงรุกใน
ชุมชนที่เสี่ยงและปวย และชุมชนยังไมไดเขามา
มีสวนรวมในการประเมิน
มีการคำนึงถึงรากของสาเหตุเฉพาะการบริการ
ทางคลินิกระดับบุคคล เชน นำหลักการ
Empowerment มาใชในการออกแบบบริการใน
ชุมชน สวนในการออกแบบบริการเพื่อสนับสนุน
การลดจำนวนของการเกิดโรคและผลกระทบ
ของโรค ยังไมไดนำประเด็นรากของสาเหตุมา
ออกแบบโปรแกรมอยางจริงจัง
ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดไมมีแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเฉพาะในดานการปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอในสถานบริการพื้นฐาน

จังหวัด D

ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมด ยังไมมีการประเมิน
ความจำเปนและความตองการดานสุขภาพโดยใช
ขอมูลทางระบาดวิทยา ยกเวนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลจังหวัด สวนใหญใชขอมูลจาก
การบริ ก ารคั ด กรองและดู แ ลรั ก ษาโรคกลุ  ม นี ้
มาประกอบในการประเมินความจำเปนความ
ตองการดานสุขภาพ และมีการระบุกลุมบุคคล
เสี่ยงสูงที่ตองใหบริการตอเนื่อง ในการปองกัน
ควบคุมโรค
ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดโดยเฉพาะในระดับ
อำเภอทั้งลักษณะเมืองและชนบท มีความสนใจ
และตระหนักตอการศึกษา หาสาเหตุที่เกี่ยวของ
แต ก ารปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จ กรรมนำมาพั ฒ นาโครงการ/
กิจกรรมเปนครั้งคราว

ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดภาคสาธารณสุขมีการ
พัฒนาแผนทรัพยากรบุคคลประจำทุกป แตดาน
โรคเรื้อรังยังไมชัดเจน และมีการประเมินความ
เพียงพอของบุคลากรในงานโรคเรื้อรัง
มีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่ ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดภาคสาธารณสุขมีการ
ตามนโยบาย โครงการ การบริการที่เกิดขึ้นใหม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสมรรถนะเจ า หน า ที ่ โ ดย
และการบริการพื้นฐาน และมีการพัฒนาความ สนับสนุนใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม ตาม
สามารถเพิ่มขึ้นในการกำกับติดตามประเมินผล หนาที่ที่รับผิดชอบใหมีความเชี่ยวชาญ
โรคเรื้อรัง และเห็นความสำคัญของบทบาทการ
บริการพื้นฐาน จึงมีการสนับสนุนสมรรถนะ
บุคลากรในสถานบริการพื้นฐาน
มีการจัดสรรทรัพยาการเพื่อพัฒนาบุคลากรเปน ในระดั บ จั ง หวั ด มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยาการเพื ่ อ
ครั้งคราวในระดับจังหวัด สวนในอำเภอลักษณะ พัฒนาบุคลากรเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม
เมืองและชนบทมีแผนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากร ส ว นในอำเภอลั ก ษณะเมื อ งและชนบทมี ก าร
ที่จำเปน แตยังไมมีนโยบายการสนับสนุนจาก สนั บ สนุ น ทรั พ ยการ (งบประมาณ) จากภาค
ชุมชน
สาธารณสุขและทองถิ่นเพื่อพัฒนาบุคลากร

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ประเด็นการสัมภาษณ
6. การพัฒนาการจัดการ
บริการและรูปแบบ
เพื่อใหประชาชนเขาถึง
บริการ (รายคน)

จังหวัด C
มีการพิจารณาการพัฒนาในการเขาถึงบริการ
โดยใหความสำคัญตอประสิทธิผลของการ
บริการพื้นฐาน โดยเฉพาะการคัดกรอง การให
ความรูและการสื่อสารกับชุมชนในการปองกัน
ควบคุมโรค

จังหวัด D
ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมด มีความตระหนักตอ
การเขาถึงบริการ และจัดใหมีการบริการเชิงรุก
โดยเฉพาะอำเภอลั ก ษณะเมื อ งและชนบทมี
การพัฒนาการเขาถึงบาน เชน คลินิกโรคเรื้อรัง
การเยี่ยมบาน และระบบ skype

ประเด็นสมรรถนะดานสาธารณสุขและโครงสรางภายใน พบวา มีการประเมินความจำเปนความตองการดานสุขภาพ แตยัง
ขาดขอมูลเพื่อประเมินความตองการการบริการดานสาธารณสุขเพื่อการปองกันควบคุมโรคเชิงรุก มีการคำนึงถึงรากสาเหตุเฉพาะ
การบริการทางคลินิกระดับบุคคล แตการปฏิบัติกิจกรรมนำมาพัฒนาโครงการ/กิจกรรมเปนครั้งคราว ไมมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เฉพาะดานโรคเรื้อรัง มีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่ตามนโยบาย นอกจากนี้มีการจัดสรรทรัพยาการเพื่อพัฒนาบุคลากร
เปนครั้งคราว และมีความตระหนักตอการเขาถึงบริการ โดยจัดใหมีการบริการเชิงรุก
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 4 สมรรถนะ
ดานการดูแลปฐมภูมิและ
โครงสรางภายใน
1. เห็นความสำคัญของ
บทบาทการดูแลปฐมภูมิ

2. มีการประเมินสถานการณ
ปญหาโรคเรื้อรัง และ
ความตองการการปองกัน
และจัดการโรคในชุมชน

3. นำขอมูลหลักฐานอะไรมา
ออกแบบการดูแลปฐมภูมิ
ใหเกิดประสิทธิผล

จังหวัด C

เห็นความสำคัญและระบุบทบาทของการดูแล
ปฐมภูมิ เชน การสงเสริมปองกันควบคุมโรค
การรักษา การเยี่ยมบาน การใหความรู ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม และการใหบริการเชิงรุก
นอกจากนี้ยังรวบรวมขอมูลสุขภาพชุมชน เพื่อ
จัดทำแผนกิจกรรมตามสภาพปญหาของชุมชน
รวมกับคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล
มีการใชขอมูลบางสวนของขอมูลดานสุขภาพ
เบื้องตน (ขอมูลปวย ตาย และขอมูลบริการ)
เพื่อใชในการวางแผนกิจกรรมตามสภาพปญหา
ของชุมชน แตยังไมไดนำมาประเมินความ
ตองการการบริการดานสาธารณสุขของชุมชน
การออกแบบการดูแลปฐมภูมิในภาพรวมใช
แนวทางการบริการคัดกรองและการสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากสวนกลาง ทั้งนี้
ในระดับบริการทางคลินิกไดนำขอมูลการ
คัดกรองระดับบุคคล มาสนับสนุนการออกแบบ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลโดยวิธี
empowerment

จังหวัด D

ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดผูบริหารและผูปฏิบัติ
งานจากทุกภาคสวนเห็นความสำคัญตอการดูแล
ปฐมภูมิ ระบุบทบาทของการดูแลปฐมภูมิในการ
สงเสริม ปองกัน และรักษาเบื้องตน รวมทั้ง
การทำงานเชิงรุก
ในอำเภอลักษณะเมืองมีการรวบรวมขอมูลงาน
ดูแลรักษาและบริการอยางเปนระบบ แตยังไมได
กลาวถึงการประเมินสถานการณปญหาโรคเรื้อรัง
และความตองการการปองกันและจัดการโรคใน
ชุมชน สวนอำเภอลักษณะชนบทมีคณะกรรมการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมีการประเมิน
วิเคราะหและรวบรวมขอมูลอยางสม่ำเสมอ
ในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทคำนึงถึงและนำ
ขอมูลหลักฐานมาใชในการออกแบบบริการปฐมภูมิ
โดยใชคูมือ/แนวปฏิบัติจากจังหวัดและสวนกลาง
รวมทั้งบนฐานขอมูลที่มีอยู
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
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ประเด็นการสัมภาษณ
4. ทำอะไรเพื่อใหแนใจวา
ประชาชนทุกกลุมเขาถึง
บริการ

5. ไดรับการสนับสนุนคูมือ/
แนวทาง/ชองทาง
การเขาถึงขอมูลขาวสาร
เพื่อการบริการ

จังหวัด C
คำนึงถึงการบริการทุกกลุมโดยการจัดบริการ
เชิงรุกเคลื่อนที่ เชน การเยี่ยมบาน คลินิกโรค
เรื้อรังที่สถานีอนามัย การออกหนวยเคลื่อนที่
การจัดบริการกอนเวลา และมีความรวมมือของ
ชุมชน ทองถิ่น และทำประชาคมเพื่อหาความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปฏิบัติ
ใหประชาชนเขาถึงบริการไดงายและทั่วถึง
ไดรับการสนับสนุนคูมือ/แนวทางในการดำเนิน
งานจากจังหวัด และมีชองทางการเรียนรูที่
ทันสมัยในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดไดรับการ
สนับสนุนทาง internet เพื่อการบริการ

จังหวัด D
ในอำเภอลั ก ษณะเมื อ งและชนบทได ค ำนึ ง ถึ ง
การเขาถึงโดยการจัดบริการเชิงรุก การสำรวจ
ประชาสัมพันธและจัดบริการตามเปาหมายของ
กระทรวง

คูม อื /แนวทางในการปฏิบตั งิ าน และมีการสนับสนุน
ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริการ เชน เครือขาย
รานขายยา การแลกเปลีย่ นเรียนรูท างอิเลคทรอนิกส
แตยังเปนปญหาในการทำงานบาง ในเขตชนบท
ไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง
6. กลไก/ระบบที่นำมาใช
มีระบบการสงตอที่ชัดเจน
ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดมีการพัฒนากลไกใน
ในการสนับสนุนขอมูล
การสนับสนุนขอมูลขาวสาร การบริหาร จัดการ
ขาวสาร การบริหาร
และการสงตอทีเ่ ชือ่ มโยงถึงชุมชน ไดแก เครือขาย
จัดการและการสงตอ
รานขายยาและระบบ EMS รวมทั้งใชแนวทาง
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางอิเลคทรอนิกส แต
ยังเปนปญหา และมีการประชุมชี้แจงซึ่งจัดทำขึ้น
โดยแตละ CUP และนำสูการปฏิบัติ
7. การวางแผนทรัพยากร
มีแผนบุคลากรดานการดูแลปฐมภูมิ ตามกรอบ ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมด ในบางพื้นที่มีการ
บุคลากรดานการดูแล
อัตรากำลัง แตไมมีแผนดานโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ สนั บ สนุ น แผนบุ ค ลากรที ่ ต  อ งการในการดู แ ล
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิในภาพรวม
8. การสนับสนุนพัฒนา
ระดับปฐมภูมิไมมีแผนการสนับสนุนการพัฒนา ในภาพรวมจั ง หวั ด ทั ้ ง หมด ไม ม ี แ ผนพั ฒ นา
สมรรถนะที่จำเปนของ
สมรรถนะบุคลากร แตจะมีการสำรวจความ
สมรรถนะโรคเรื้อรังที่ชัดเจนมีเพียงการพัฒนา
การบริการพื้นฐาน
ตองการในการพัฒนาสมรรถนะและจัดทำแผน สมรรถนะในภาพรวมตามวิชาชีพซึ่งไดรับการ
โดยจังหวัด รวมถึงมีการสนับสนุนการพัฒนา
จัดสรรงบประมาณจากตนสังกัด
สมรรถนะตามรองขอและตามการบริการใหม
ที่เกิดขึ้น
9. การจัดสรรทรัพยกร
มีการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาบุคลากร
ในภาพรวมจังหวัดทัง้ หมด มีการจัดสรรทรัพยากร
ในแผนพัฒนาบุคลากร
การดูแลปฐมภูมิ โดยไดรับการสนับสนุนเปน
ในการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมภูมิขึ้นอยูกับ
ปฐมภูมิ
ครั้งคราวตามนโยบายและโครงการพัฒนา
แตละหนวยงานตนสังกัด
การบริการดานหนา และยังไมมีการสนับสนุน
งบฯ พัฒนาดานหนาจากภาคสวนอื่น
10. มีการสนับสนุนสมรรถนะ สวนใหญไมระบุการสรางแรงจูงใจที่ชัดเจน แต ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดภาคสวนมีการสงเสริม
สงเสริมหรือสิ่งจูงใจอะไร สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการ และสนับสนุนสิง่ จูงใจในการพัฒนาความสามารถ
ที่พัฒนาความสามารถดาน เชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมงานวิจัย
เชน การพิจารณาตามความดีความชอบผลงาน
การปองกันและจัดการ
จากการทำงานประจำ (R2R) ประเมินความดี การใหรางวัล และการประกวดแขงขัน/นวตกรรม
ความชอบตามตัวชี้วัดของการดำเนินงาน
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ประเด็นสมรรถนะดานการดูแลปฐมภูมิและโครงสรางภายใน ของทั้งสองจังหวัด พบวา ทุกภาคสวนเห็นความสำคัญตอการ
ดูแลปฐมภูมิ มีการระบุบทบาทของการดูแลปฐมภูมิในการสงเสริม ปองกัน และรักษาเบื้องตน รวมทั้งการทำงานเชิงรุก แตพบวายังไมมี
การกลาวถึงการประเมินสถานการณปญ
 หาโรคเรือ้ รังและความตองการการปองกันและจัดการโรคในชุมชน มีการคำนึงถึงขอมูลหลักฐาน
และนำมาใชในการออกแบบบริการปฐมภูมิ โดยใชคูมือ/แนวปฏิบัติจากจังหวัดและสวนกลาง มีระบบการสงตอที่ชัดเจน มีแผนบุคลากร
ดานการดูแลปฐมภูมติ ามกรอบอัตรากำลัง แตไมมแี ผนดานโรคเรือ้ รังโดยเฉพาะ แตมกี ารจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรระดับ
ปฐมภูมิ รวมทั้งมีการสงเสริมและสนับสนุนสิ่งจูงใจในการพัฒนาความสามารถ
ประเด็นการสัมภาษณ
จังหวัด C
ประเด็น 5 สมรรถนะ
ของชุมชนและโครงสราง
ภายใน
1. ชุมชนมีสวนรวมคิดรวมทำ ชุมชนมีความรวมมือสนับสนุนโดยมีสวนรวมคิด
ในการปองกันจัดการ
รวมประชุม การทำประชาคม มีความรวมมือ
โรคเรื้อรัง
จัดทำแผนและดำเนินกิจกรรม ภาคปกครอง
ทองถิ่นของอำเภอลักษณะเมืองเปนที่ปรึกษา
ในการดำเนินงาน

2. การประเมินสถานการณ
ปญหาสุขภาพของชุมชน

3. ไดมีการระดมทรัพยากร
เพื่อทำงานปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรัง
4. มีการพัฒนา
ความสามารถผูนำ
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในชุมชนหรือไม

จังหวัด D

มีกลยุทธ ไรพุงของจังหวัดที่ชัดเจนซึ่งเปนการ
รวมคิดรวมทำในการปองกันจัดการโรคเรือ้ รังภาพ
รวมจังหวัดทัง้ ภาคสาธารณสุขและทองถิน่ อยางไร
ก็ตามในชุมชนทั้งอำเภอลักษณะเมืองและชนบท
ไดเขามามีสวนรวมดานปองกันจัดการโรคเรื้อรัง
อยางสม่ำเสมอ เชน รวมสื่อสารการรณรงค และ
บางสวนมีการรวมจั ดทำแผน/โครงการพิเศษ
มีสวนรวมในการบริหารกองทุนสุขภาพ
มีการประเมินสถานการณปญหาสุขภาพของ
ในชุ ม ชนทั ้ ง ในลั ก ษณะเมื อ งและชนบทมี ก าร
ชุมชนโดยมอบหมายให อสม. เปนหลักในการ รวบรวมข อ มู ล แต ไ ม ช ั ด เจนว า มี ก ารประเมิ น
ดูแลสุขภาพชุมชน คัดกรอง รวบรวมขอมูล
ความจำเปนของประชาชนดานสุขภาพ มีเพียง
พืน้ ฐานของชุมชนโดยรวมกับเจาหนาทีส่ าธารณสุข การพูดคุยทำประชาคม ขอมูลที่รวบรวมไวจาก
ชุมชนจะอยูที่สถานีอนามัย
ระดับชนบทมีการระดมทรัพยากรเพื่อทำงาน
ในชุมชนทั้งในลักษณะเมืองและชนบทไมมีแผน
การจัดการโรคเรื้อรังแตยังไมชัดเจนในการ
ในการระดมทรัพยากรจากชุมชน
ปองกันโรค มีการระดมทุนจากชุมชน จัดตั้ง
เปนกองทุนผูปวยเรื้อรัง มีเงินบริจาคจากวัด
และเงินกองทุนสุขภาพตำบล
มีการพัฒนาศักยภาพของ อสม. โดยเนนการ
ในชุมชนทัง้ ในลักษณะเมืองและชนบทมีการพัฒนา
สราง อสม. เชี่ยวชาญ และสนับสนุนใหมีการ
ความสามารถของผูน ำโดยการอบรม/ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอื่น แตไมไดเนนเฉพาะโรคเรื้อรัง
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมทั้งมี ในชุมชนทั้งในลักษณะเมืองและชนบทมีการแลก
การประชุมหมูบาน และแลกเปลี่ยนของบุคคล เปลี่ยนเรียนรูในชุมชนโดยมีการผานการประชุม
ในชุมชนผานการเยี่ยมบานผูปวย
ประจำเดือนและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
ของ อสม. แตละชุมชน

ประเด็นสมรรถนะของชุมชนและโครงสรางภายใน ของทั้งสองจังหวัด พบวา ชุมชนมีสวนรวมคิดรวมทำในการปองกันจัดการ
โรคเรื้อรัง มีการรวบรวมขอมูลแตไมชัดเจนวามีการประเมินความจำเปนของประชาชนดานสุขภาพ จังหวัด C มีการระดมทุนจากชุมชน
จัดตั้งเปนกองทุนผูปวยเรื้อรัง มีเงินบริจาคจากวัด และเงินกองทุนสุขภาพตำบล ในขณะที่จังหวัด D ยังไมมีแผนในการระดมทรัพยากร
จากชุมชน ทั้งสองจังหวัดมีการพัฒนาศักยภาพของ อสม. และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 6 การบูรณา
การปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรัง
1. ความเขาใจในการรวมมือ
และทำงานอยางเปน
ระบบกับหนวยงานอื่น

2. รวมวางแผนเพื่อ
สรางความเข็มแข็ง

จังหวัด C

จังหวัด D

ยังไมมีการทำงานรวมกันอยางเปนระบบแตมี
การทำงานในลักษณะโครงการรวมกันในบาง
โครงการ ยังมีความเขาใจหลากหลายในเรื่องนี้

ในภาพรวมจังหวัดระดับผูบริหารมีความเขาใจใน
เรือ่ งการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร สำหรับผูป ฏิบตั ิ
งานมี ค วามเข า ใจในความร ว มมื อ ในเชิ งระบบ
ในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทมีความรวมมือ
กันในรูปของคณะกรรมการ เชน คปสอ. คณะ
กรรมการโรคเรื้อรัง และคณะกรรมการกองทุน
สุขภาพตำบล รวมทั้งมีโครงการ/กิจกรรมรวมกัน
ในระดับภาคการใหบริการมีความเขาใจในการ
บูรณาการดานคลินิกบริการ บริการรายบุคคล
ในภาพรวมจังหวัดทัง้ หมดสวนใหญมคี วามรวมมือ
ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม เพือ่ เพิม่ ความ
เขมแข็งเพื่อลดปญหาโรคเรื้อรัง ในภาคบริการ
สุขภาพรายคนมีขอตกลงในการปฏิบัติและเชื่อม
ประสานแผนกับงานอื่นๆและกำกับติดตามผล
การดำเนินงานผล รวมทั้งมีกิจกรรมรวมกันตาม
นโยบาย เชน คนไทยไรพุง
ในภาพรวมของจังหวัดมีกลไกเพื่อสนับสนุนการ
บูรณาการใหมีความเชื่อมโยงตอเนื่องในดานการ
ดูแลสุขภาพรายบุคคลมีความชัดเจน ไดแก ระบบ
การสงตอ guideline เครือขายรานขายยา และ
ระบบรายงานฯ แตการบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธในประชากรยังไมชัดเจน สวนในระดับ
พื้นที่มีระบบการเชื่อมโยงขอมูลดานบริการ
ในภาพรวมจังหวัดทัง้ หมดมีการแลกเปลีย่ นขอมูล
และระบบที่รองรับใหเกิดขอมูลรวมกันในการ
ติดตาม เฝาระวังและประเมินผลตามตัวชี้วัด แต
ยังมีปญหาในเรื่องความนาเชื่อถือ และการใช
ขอมูล

มีแผนสรางความเขมแข็งในมิติของความรวมมือ
การบริการทางคลินิก โดยมีการประเมินจัดลำดับ
ความสำคัญของกลุมเปาหมายการบริการ และ
ประสานงานอยางตอเนื่อง

3. มีกลไกอะไรที่พัฒนาขึ้น ยังไมมีกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุนความ
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง เชือ่ มโยงอยางตอเนื่องและประสานอยางเปน
ความตอเนื่อง
ระบบในการจัดบริการ มีเพียงการดำเนินงาน
ตามปกติของแตละฝายโดยยังไมมีการบูรณาการ
ภายในที่มีลักษณะการลดโรคไมติดตอ และ
ทำใหการบูรณาการภายนอกขาดความกระชับ
4. ระบบอะไรรองรับเพื่อให
เกิดการใชขอมูลรวมกัน

5. รวมมือพัฒนาประเด็น
ขาวสารทางสุขภาพ
ที่เปนขอมูลสำคัญ
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มีการใชขอมูลรวมกันในสวนของงานบริการทาง
คลินิกและผลของการพัฒนาคุณภาพการปองกัน
ทุติยภูมิ (fast track) แตยังไมแนใจในการใช
ขอมูลรวมกันเพื่อการประสาน ชี้เปา กำหนด
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร และเปาหมายการ
ดำเนินงาน การติดตามประเมินผลเพื่อการลด
ปจจัยเสี่ยงและสภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดโรค
มีการ share ขอมูลแตยังไมมีการพัฒนาขอมูล ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดมีความรวมมือในการ
ขาวสารรวมกัน แตไมไดพัฒนาขาวสารขอมูล
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เชน การใหความรู
ขอเท็จจริงจากชุมชน
การรณรงค และประชาสัมพันธอยางสม่ำเสมอ
รวมทัง้ มีระบบพัฒนาขาวสารของทองถิน่ ในอำเภอ
ลักษณะเมืองและชนบท

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ประเด็นการบูรณาการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง ทั้งสองจังหวัด พบวา สวนใหญมีความรวมมือในการวางแผนและดำเนิน
กิจกรรม ยังไมมีกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุนความเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและระบบที่รองรับใหเกิดขอมูล
รวมกันในการติดตาม เฝาระวังและประเมินผลตามตัวชี้วัด และมีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 7 การกำกับ
ประเมินผล และเรียนรู
1. ไดใชขอมูลหลักฐาน
ขอเท็จจริงมาชี้นำ
การทำแผน และ
กำหนดกิจกรรมในพื้นที่

จังหวัด C

มีการระบุวานำขอมูลหลักฐานขอเท็จจริงมาใช
ในการจัดบริการ เชน สถานการณสุขภาพชุมชน
มาใชในการจัดทำแผน กำหนดตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคลอง
กับนโยบายของจังหวัด และมีการติดตามประเมิน
ตามตัวชี้วัด
2. การกำหนดตัวชี้วัดและ
มีการกำหนดตัวชี้วัดในภาพจังหวัดและถาย
ระบบในการกำกับติดตาม ระดับไปยังหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับตาม
ผลลัพธของการดำเนินงาน นโยบายของประเทศ และแนวปฏิบัติและใหเกิด
ปองกันและควบคุมโรค
คุณภาพการบริการตามความตองการของ
เรื้อรัง
จังหวัดเอง แตยังขาดการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อ
ความเชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อบรรลุการลดโรค
และปจจัยเสี่ยงของแตละภาคสวน
3. มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา อสม. ใหไดรับการ
เจาหนาที่สาธารณสุข/
พัฒนาความสามารถในการติดตามประเมินผล
อาสาสมัคร ในการกำกับ ภาวะสุขภาพของคนในชุมชนอยางตอเนื่อง
ติดตามและประเมินผล
แตยังไมไดกำหนดเปนแผนของชุมชน
4. กำหนดและพัฒนา
ความสามารถของ
บุคลากรในการวิเคราะห
สังเคราะหขอมูล แปลผล
และรายงานผลลัพธ

ไมมีแผนพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน
การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล แปลผล และ
รายงานผลลัพธ แตสวนใหญผูรับผิดชอบ
สามารถรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ไดจากการเรียนรูจากการทำงานและไดรับการ
พัฒนาความสามารถตามโอกาส

จังหวัด D
ในภาพรวมจังหวัดทัง้ หมดมีการใชขอ มูลหลักฐาน
และมีผลการประเมินมาใชในการวางแผน ทั้ง
ขอมูลหลักฐานดานบริการ ขอมูลตัวชี้วัด และใช
ในการกำกับประเมินผลเพื่อวางแผนและจัดทำ
กลยุทธ
ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดมีระบบการรายงาน
ตัวชี้วัดตามนโยบาย สวนภาคสาธารณสุขทุก
ระดับมีการกำหนดตัวชีว้ ดั และการรายงานผลลัพธ
ในหนวยงาน มีระบบรายงาน

ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดสวนใหญไมมีแผนการ
พัฒนาความสามารถเจาหนาที่/อสม.ใหเกิดการ
กำกับติดตาม ประเมินผลโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ
มีเพียงการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ในการฝกอบรมและประเมิน ติดตามในภาพรวม
ของกิจกรรม/โครงการ
ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมดไมมีการพัฒนาความ
สามารถบุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอ มูล
ในการจัดการปญหาโรคเรื้อรัง แตมีผูรับผิดชอบ
งานและไมมีการประเมินสมรรถนะในดานนี้

ประเด็นการกำกับ ประเมินผล และเรียนรู ทั้งสองจังหวัด พบวา มีการใชขอมูลหลักฐานและนำผลการประเมินมาใชในการ
วางแผน มีการกำหนดตัวชี้วัดในภาพจังหวัดและถายระดับไปยังหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับตามนโยบายของประเทศ มีการ
พัฒนาความสามารถอสม.ในการติดตามประเมินผลภาวะสุขภาพของคนในชุมชน ในภาพรวมทั้งสองจังหวัดไมพบวามีการพัฒนาความ
สามารถบุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ในการจัดการปญหาโรคเรื้อรัง
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 8 ภาวะผูนำ
การมีหุนสวน และการลงทุน
1. การรวมจัดลำดับ
ความสำคัญของกลยุทธ
และออกแบบกิจกรรม
ที่สอดคลอง

2. มีขอตกลงในการ
จัดสรรทรัพยากร

จังหวัด C
การรวมจัดลำดับความสำคัญในการปองกันและ
จัดการโรคกลุมนี้ สวนใหญเห็นวาเปนบทบาท
ของคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีสาธารณสุข
จังหวัดเปนเลขา อยางไรก็ตามยังไมมีการปฏิบัติ
การในเรื่องนี้อยางเปนรูปธรรม นอกนั้นเปนการ
ดำเนินการตามนโยบายจากสวนกลาง ยกเวน
บางชุมชนนอกเขตของชนบทไดมีการรวบรวม
และจัดลำดับความสำคัญปญหาสุขภาพโดยเฉพาะ
โรคเรื้อรัง
มีการจัดสรรทรัพยากรตามความจำเปนและ
รองขอ แตไมมีขอตกลงและเงื่อนไขในความ
ตอเนื่อง
มีการมอบหมายผูประสานงานในภาพรวม
ในระดับจังหวัดมอบหมายใหสาธารณสุขจังหวัด
เปนผูประสานฯ และมีคณะกรรมการที่ชัดเจน

จังหวัด D
ในระดับจังหวัดและอำเภอลักษณะเมือง สวนใหญ
ในภาคสาธารณสุขมีการรวมจัดลำดับความสำคัญ
ของกลยุทธในการปองกันจัดการโรคเรื้อรัง แตยัง
มีนอยมีเพียงตามนโยบาย สวนในเขตชนบททั้ง
ภาคสาธารณสุขและทองถิ่นมีการรวมจัดลำดับ
ความสำคัญของกลยุทธ และออกแบบกิจกรรม
ที่สอดคลองกับสภาพปญหาของพื้นที่

ในภาพรวมจังหวัดทัง้ หมดมีขอ ตกลงในการจัดสรร
ทรัพยากรดานการจัดการโรคเรื้อรังตามนโยบาย
และไดรับสนับสนุนจากทองถิ่นเปนครั้งคราว
3. ใครเปนผูประสานงาน
ในภาพรวมจั ง หวั ด ทั ้ ง หมดมี ก ารมอบหมาย
กลยุทธภาพรวมของเขต/
ผูป ระสานงานกลยุทธภาพรวมในเรือ่ งการปองกัน
จังหวัด
จัดการปญหาโรคเรือ้ รังชัดเจน และมีคณะกรรมการ
ในสวนการบริการและรักษา เชน คณะกรรมการ
โรคเรื้อรัง
4. นโยบายและการสนับสนุน ในสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญตระหนัก ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมด มีนโยบายและการ
การจัดสิ่งแวดลอมการ
และมีนโยบายริเริ่มดำเนินการนำสูการปฏิบัติ
ดำเนินงานที่ชัดเจนในเรื่องการจัดสิ่งแวดลอม
ทำงานที่เอื้อตอการ
ในการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริม การทำงานที่เอื้อตอการลดปญหาและสรางเสริม
ลดปญหาและสรางเสริม สุขภาพ เชน การจัดสถานที่ออกกำลังกาย
สุขภาพในการปองกันโรคในภาพรวม เชน จัด
สุขภาพในสถานที่ทำงาน ตลาดสดนาซื้อ อาหารปลอดภัย Healthy
สถานที่ออกกำลังกาย healthy break สวนผัก
ของทาน
Meeting สวนระดับปกครอง ทองถิ่นชุมชน
ปลอดสารพิษการตรวจสุขภาพประจำปฯ
ตระหนักและสนับสนุนตามกิจกรรมหลัก
5. กลไกการการกำกับ
ในทุกระดับมีการกำกับติดตามนโยบายและ
ในภาพรวมจังหวัดทั้งหมด มีระบบรายงานตาม
ติดตามนโยบาย และ
ผลลัพธ โดยใชการรายงาน การประชุม การนิเทศ ตัวชี้วัด มีผูรับผิดชอบ มีการนิเทศติดตามและ
ผลลัพธของโปรแกรม
โดยเฉพาะเทศบาลเมือง มีการดำเนินการอยาง การรายงานอยางตอเนื่องเปนกลไกหลักในการ
ที่อธิบายไดอยางเปน
เปนระบบโดยบุคคลภายนอก ในระดับชุมชน
กำกับติดตามนโยบายและผลลัพธของโปรแกรม
รูปธรรม
มีการกำกับติดตามโดยผูนำชุมชน
ประเด็นภาวะผูนำ การมีหุนสวน และการลงทุน ทั้งสองจังหวัด พบวา สวนใหญในภาคสาธารณสุขมีการรวมจัดลำดับความ
สำคัญของกลยุทธ ในการปองกันจัดการโรคเรื้อรังตามนโยบาย มีการจัดสรรทรัพยากรตามความจำเปนและรองขอ มีการมอบหมาย
ผูประสานงานกลยุทธภาพรวมในการปองกันจัดการปญหาโรคเรื้อรังชัดเจน มีการจัดสิ่งแวดลอมการทำงานที่เอื้อตอการลดปญหาและ
สรางเสริมสุขภาพในการปองกันโรคในภาพรวม และพบวาทั้งสองจังหวัดมีระบบรายงานตามตัวชี้วัด มีผูรับผิดชอบ รวมทั้งมีการนิเทศ
ติดตามและการรายงานอยางตอเนื่อง
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กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

กลุมที่ 3 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง (จังหวัด E และจังหวัด F)
ตารางที่ 15 ขอมูลสถานการณอัตราตายอยางหยาบและอัตราผูปวยในของจังหวัด E และจังหวัด F เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ ปพ.ศ. 2551
ขอมูลสถานการณโรค

รวมประเทศ
อัตราตาย
(จำนวน
ตาย)

โรคหลอดเลือดสมองใหญ
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน

20.8
(13,133)
21.2
(13,395)
3.9
(2.463)
12.2
(7,726)

E
อัตราตาย
(จำนวนตาย)
CDR
ASDR

อัตรา
ผูปวยใน
(จำนวน
ผูปวยใน)
216.5
(124,532)
276.8
(159,176)
860.5
(494,809)
675.7
(388,551)

5.6
(19)
5.0
(17)
2.3
(8)
13.3
(45)

6.3
(21)
5.6
(19)
2.7
(9)
14.5
(49)

จังหวัด
อัตรา
ผูปวยใน
(จำนวน
ผูปวยใน)
73.3
(247)
149.9
(505)
486.3
(1,638)
599.1
(2,018)

F

อัตราตาย
(จำนวนตาย)
CDR ASDR
12.3
(66)
13.0
(70)
3.1
(17)
5.4
(29)

อัตรา
ผูปวยใน
(จำนวน
ผูปวยใน)
124.5
(666)
196.5
(1,051)
549.5
(2,938)
319.2
(1,707)

13.9
(74)
14.6
(78)
3.7
(20)
5.9
(32)

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ : อัตราตายอยางหยาบ (คนตอประชากรแสนคน)/จำนวน (คน) และอัตราผูปวยใน (ครั้งตอประชากรแสนคน)/จำนวน (ครั้ง)
CDR=Crude Death Rate
ASDR=Age Standardized Death Rate

จากตารางที่ 15 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงจังหวัด E และจังหวัด F พบวาขอมูล
อัตราตายและอัตราผูปวยในของสถานการณโรคหลอดเลือดสมองใหญ โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของ
ทั้งสองจังหวัดนอยกวาประเทศยกเวนจังหวัด E ที่มีอัตราการตายจากโรคเบาหวานอยางหยาบมากกวาระดับประเทศเล็กนอย
ตารางที่ 16 รอยละของประชากรอายุ 15–74 ป จำแนกตามขอมูลคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัด E
และจังหวัด F เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ขอมูลคุณลักษณะประชากร
การศึกษา
- ประถมศึกษาหรือต่ำกวา
- ผูจบมัธยมศึกษา
ภาวะการทำงาน
- ผูมีงานทำ
- ผูวางงาน

รวมประเทศ
2548

2550

2548

54.9
25.6

51.3
29.1

55.4
10.0

56.9
7.5

E

จังหวัด

F

2550

2548

64.5
22.6

-

60.5
21.1

56.2
22.3

35.3
9.5

-

45.7
10.4

37.5
5.5
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2550

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ขอมูลคุณลักษณะประชากร
ลักษณะการทำงาน
- นายจาง
- ประกอบธุรกิจ/มีกิจการสวนตัว
- ลูกจางเอกชน
- ขาราชการ/ลูกจางรัฐบาล
- พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
- ทำงานใหครอบครัวโดยไมมีคาจาง
- ลูกจางกลุมอาชีพในชุมชน
- อื่นๆ

รวมประเทศ
2548

2550

2548

3.6
28.7
31.4
9.9
1.8
11.4
6.7
6.2

2.7
30.2
34.0
10.7
2.1
6.5
8.6
5.3

2.0
12.4
41.6
12.0
2.7
22.6
4.9
1.4

E

จังหวัด
2550

2548

-

4.1
20.0
20.7
16.2
1.0
24.3
6.8
6.5

F

2550
2.0
25.5
20.8
11.7
3.4
19.5
11.2
6.0

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ.2548 และ 2550

จากตารางที่ 16 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงจังหวัด E และจังหวัด F พบวาขอมูล
คุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ ในดานการศึกษาทั้งสองจังหวัดมีผูจบมัธยมศึกษาต่ำกวาประเทศ และผูมีงานทำต่ำกวาประเทศ
ลักษณะการทำงานสวนใหญจะประกอบธุรกิจและเปนลูกจางเอกชนรวมทั้งทำงานใหครอบครัวไมมีคาจาง
ตารางที่ 17 ความชุก (รอยละ) ของผูที่มีพฤติกรรมปองกันและพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด E
และจังหวัด F เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
พฤติกรรม
พฤติกรรมปองกัน
- การรับรูสถานะสุขภาพถึงดีเยี่ยม
- การบริโภคผักและผลไมประจำวัน
(≥ 5 หนวยมาตรฐาน/วัน)
- มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
พฤติกรรมเสี่ยง
- บริโภคอาหารที่มีรสหวาน 1-3 ครั้ง/วัน
- บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง 1-3 ครั้ง/วัน
- ผูที่สูบบุหรี่/ยาสูบในปจจุบัน
การบริโภคแอลกอฮอล
- ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ใน 12 เดือนที่ผานมา
- ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอยางหนัก
- ภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ≥ 25 kg/m2)
- ภาวะอวน (BMI ≥ 30 kg/m2)

รวมประเทศ
2548

2550

2548

59.0

64.7

17.34
91.5

E

F

2550

2548

61.8

-

58.7

63.7

22.5
92.5

10.8
94.7

-

13.9
94.6

18.2
96.1

22.2

40.9
32.2
21.5

28.2

-

30.8

26.4
19.6
27.1

37.4

36.1

43.3

-

50.0

45.0

3.5
16.10
3.03

3.6
19.1
3.7

1.5
11.6
2.5

-

6.6
17.5
3.3

4.2
14.9
2.3

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550
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จังหวัด

2550

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

จากตารางที่ 17 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงจังหวัด E และจังหวัด F พบวามีอัตรา
ของการรับรูสถานะสุขภาพถึงดีเยี่ยม และมีกิจกรรมทางกายเพียงพอดีกวาประเทศ แตการบริโภคผักและผลไมเพียงพอประจำวัน
ยังนอยกวาประเทศ และบริโภคนอยกวารอยละ 20 อยางไรก็ตามพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญในการบริโภคอาหารแบบแผนที่เสี่ยงที่มี
รสหวานและไขมันสูงพบวามีการบริโภคนอยกวาประเทศ รวมทั้งภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอวนต่ำกวาประเทศ สวนการสูบบุหรี่และ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลพบสูงกวาประเทศ
ตารางที่ 18 ความชุก (รอยละ) ของผูที่มีความรูในการปองกันโรคเรื้อรังในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด E
และจังหวัด F เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ประเด็นความรู
ในการปองกันโรคเรื้อรัง
ผูที่ทราบวาโรคความดันโลหิตสูง
สามารถปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคเบาหวานสามารถ
ปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคหลอดเลือดสมองใหญ
สามารถปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคหัวใจขาดเลือดสามารถ
ปองกันได
การออกกำลังกายประจำอยางนอยครั้งละ
30 นาที ทำใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
ผูที่ทานอาหารเค็มจะมีโอกาสเปน HT
มากกวาผูที่ทานอาหารจืด
การรับประทานผัก ผลไมชวยปองกัน
การเกิดโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ อัมพาต
การทานอาหารที่มีไขมันสูง ไดแก อาหารทอด
กะทิ ทำใหระดับไขมันในเลือดสูง
คนอวนมีโอกาสเปนเบาหวานมากกวาคนผอม
ผูที่สูบบุหรี่มีโอกาสเปนโรคหัวใจหรือ
โรคอัมพฤกษ อัมพาต มากกวาการไมสูบบุหรี่
ผูที่ทราบถึงสหปจจัยเสี่ยงที่สามารถ
หลีกเลี่ยงไดของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด
และเบาหวาน
ผูที่ทราบอาการของหัวใจวายและหัวใจขาดเลือด
ผูที่ทราบอาการของโรคหลอดเลือดสมอง

รวมประเทศ
รวม
2548
2550
66.2
67.0

2548
59.9

65.7

67.0

42.5

E

จังหวัด

F

2550
-

2548
69.1

2550
62.1

58.8

-

67.6

65.4

46.7

35.5

-

41.4

44.1

37.4

40.5

34.3

-

37.8

38.7

72.5

93.0

80.6

-

73.4

87.9

76.2

74.2

75.1

-

75.5

75.3

71.6

71.1

69.9

-

68.6

65.3

84.1

83.9

80.2

-

80.0

77.9

82.6
-

80.5
74.7

87.4
-

-

79.3
-

75.8
73.8

-

5.2

-

-

-

6.3

-

2.3
3.7

-

-

-

2.1
2.9

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 18 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงจังหวัด E และจังหวัด F พบวา ประเด็น
ความรูเ รือ่ งการรับรูโ รคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองใหญ โรคหัวใจขาดเลือด สามารถปองกันไดของทัง้ สองจังหวัด
มีการรับรูนอยกวาประเทศ สวนเรื่องความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม การรับประทานผัก ผลไม การบริโภคอาหาร
ไขมันสูง ของทั้งสองจังหวัดก็นอยกวาประเทศ ขณะที่ความรูเรื่องการออกกำลังกายเปนประจำไมแตกตางกับปะเทศ ขณะที่ความรู
เรื่องคนอวนมีโอกาสเปนโรคเบาหวานจังหวัด E จะรูมากกวาประเทศและจังหวัด Fที่รูนอยกวาประเทศดวย แมวาความรูเรื่องสหปจจัย
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

เสี่ยงตางๆ ในจังหวัด F สูงกวาประเทศก็ตามพบวาประชาชนมีความรูเรื่องนี้นอยกวารอยละ 10 และไมแตกตางกันในสวนการมีความรู
ของอาการเบื้องตนของโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งตางมีความรูนอยกวารอยละ 5
ตารางที่ 19 ความชุก (รอยละ) ของการเขาถึงบริการสุขภาพในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด E และจังหวัด F
เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
การเขาถึงบริการสุขภาพ
ผูที่ทราบวาตนเองมีประกันสุขภาพ
ระบบประกันสุขภาพที่มี
- ประกันสุขภาพถวนหนา
- ประกันสังคม
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ
- ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน
ผูที่เสียคาใชจายสำหรับการรักษาใหกับ
สถานบริการสุขภาพตางๆ (ไมสามารถ
เบิกคืนได)

รวมประเทศ
รวม
2548
2550
97.5
94.2

2548
97.5

75.5
12.5
8.6
1.1
5.9
45.4

84.9
6.5
5.2
0.4
1.1
45.9

72.0
13.8
8.6
1.0
6.0
38.5

E

จังหวัด
2550
-

2548
97.2

-

80.7
7.8
8.9
0.8
4.5
36.5

F

2550
97.5
86.4
7.7
5.8
0.7
3.5
34.1

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 19 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงจังหวัด E และจังหวัด F พบวา ทราบวา
ตนเองมีประกันสุขภาพเกินรอยละ 90 ทั้งสองจังหวัดสวนใหญใชประกันสุขภาพถวนหนา และเสียคาใชจายสำหรับการรักษาใหกับ
สถานบริการสุขภาพตางๆ (ไมสามารถเบิกคืนได) ใกลเคียงกับประเทศ
ตารางที่ 20 ความชุก (รอยละ) ของการดูแลสุขภาพผูเสี่ยงและผูเปนโรคในประชากรอายุ 15–74 ป ของจังหวัด E
และจังหวัด F เปรียบเทียบกับประเทศ พ.ศ. 2548 และ 2550
ประเภทการดูแลสุขภาพ
ผูเสี่ยงและผูเปนโรค
การตรวจวัดระดับความดันโลหิตและระดับ
น้ำตาลในเลือด
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิต
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
การรับการรักษาผูเปนโรคความดันโลหิตสูง
ในปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการลดอาหารเค็ม
หรือลดการกินเกลือ
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุม
การกินอาหารที่มีไขมันสูง
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมน้ำหนักตัว
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รวมประเทศ
รวม
2548
2550

2548

65.8
32.9

66.0
39.3

78.8
75.3
65.7

E

จังหวัด

F

2550

2548

2550

63.0
25.8

-

69.9
36.4

65.6
27.3

81.6

78.0

-

81.9

87.8

79.1
76.4

63.4
62.5

-

72.6
67.3

81.3
80.9

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ประเภทการดูแลสุขภาพ
ผูเสี่ยงและผูเปนโรค
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการออกกำลังกาย
อยางถูกตองเหมาะสม
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการผอนคลาย
ความเครียด
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการละ ลด เลิก
สูบบุหรี่
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการละ ลด เลิก
การดื่มแอลกอฮอล
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนไทย
จีน/สมุนไพร
- ตรวจวัดระดับความดันโลหิตทุกเดือน
การรับการรักษาผูเปนโรคเบาหวาน
ในปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมการกิน
อาหารหวานจัดไขมันสูง
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมน้ำหนักตัว
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการออกกำลังกาย
อยางถูกตองเหมาะสม
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนไทย
จีน/สมุนไพร
- ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลทุกเดือน
- ผูที่ไดรับการตรวจเทาเฉลี่ย (ครั้ง/ป)
- ผูที่ไดรับการตรวจดวงตา

รวมประเทศ
รวม
2548
2550

2548

64.1

74.2

76.2
33.7

E

จังหวัด

F

2550

2548

2550

65.2

-

70.3

77.1

83.2
37.8

67.5
34.8

-

78.6
44.8

84.1
42.0

36.7

41.6

47.1

-

45.3

45.0

77.8
15.7

79.7
17.6

80.2
14.9

-

66.7
15.4

78.0
21.1

52.8

50.8

64.1

-

46.2

53.4

88.8

86.3

85.7

-

93.3

85.5

74.8
70.2

80.9
75.4

67.2
54.2

-

78.5
61.6

86.7
86.4

87.7
-

88.4
17.6

91.4
-

-

68.3
-

82.9
21.2

57.4
6.1
34.7

46.8
5.4
35.1

94.3
7.5
39.6

-

42.6
4.9
39.8

31.4
5.5
63.9

ที่มา : รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548 และ 2550

จากตารางที่ 20 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงจังหวัด E และจังหวัด F พบวา ไมมี
ความแตกตางกันที่ชัดเจนในผูที่รับการตรวจวัดระดับความดันโลหิตของทั้งสองจังหวัดและกับประเทศ แตพบความชุกของผูที่รับ
การตรวจวัดน้ำตาลในเลือดในจังหวัดทั้งสองต่ำกวาระดับประเทศอยางชัดเจน
อยางไรก็ตามการรับการรักษาของผูเปนโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบัน โดยการลดการบริโภคอาหารเค็มและควบคุม
อาหารไขมันสูง การควบคุมน้ำหนักตัว และการออกกำลังกายอยางถูกตอง จังหวัด E ต่ำกวาหรือเทียบเทากับประเทศ ยกเวน
จังหวัด F จะสูงกวาประเทศ ทั้งนี้การดูแลในเรื่องการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาการบริการใหคำแนะนำในเรื่องลด
ละ เลิก นอยกวารอยละ 50 อยางไรก็ตามจังหวัด E มีการบริการละ เลิก แอลกอฮอลสูงกวาประเทศ สวนในการรักษาผูเปนโรค
เบาหวาน พบวา จังหวัด E มีการดูแลในเรื่องการควบคุมอาหารหวานจัดไขมันสูง ควบคุมน้ำหนักตัว ออกกำลังกายอยางถูกตอง
นอยกวาประเทศ ซึ่งจังหวัด F ในการดูแลเรื่องเบาหวานในประเด็นเดียวกันสูงกวาประเทศ แตในการรับการตรวจติดตามระดับน้ำตาลฯ
การตรวจเทา ตรวจดวงตาของจังหวัด E ดีกวาประเทศ ขณะที่จังหวัด F การตรวจติดตามระดับน้ำตาลฯ ต่ำกวาระดับประเทศและ
จังหวัด E ที่มีการตรวจสูงถึงรอยละ 94 ในป พ.ศ. 2548 แตมีการตรวจเทา ตรวจตา สูงเทากับหรือมากกวาประเทศ โดยเฉพาะ
การตรวจตามีการตรวจสูงถึงรอยละ 63.9 ในปพ.ศ. 2550
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ตารางที่ 21 ขอมูลการประเมินจากการสัมภาษณ 8 ประเด็นของจังหวัด E และจังหวัด F
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 1 คุณคาและ
เปาประสงคสุขภาพรวมกัน
1. เห็นความสำคัญของ
โรคไมติดตอตอชุมชน

2. ตระหนักตอความรวมมือ
ในการทำงานระหวาง
สวนตางๆ ที่เกี่ยวของ

3. ลักษณะการทำงาน
รวมกันเปนอยางไร

4. การพูดคุยถึงคุณคาของ
การปองกันควบคุมโรค
และแนวทิศทางการ
ปองกันควบคุมรวมกัน

5. การกำหนดเปาประสงค
รวมกัน
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จังหวัด E
ผูบ ริหารระดับจังหวัดโดยเฉพาะภาคสาธารณสุข
และทองถิ่นตระหนักตอความสำคั ญ ของโรค
ไมตดิ ตอ ทีม่ ผี ลกระทบตอบุคคลและการบริการ
สุขภาพ แตยังเห็นความสำคัญไมชัดเจนตอผล
กระทบตอชุมชน
ทุกภาคสวนมีความตระหนักตอความรวมมือ
ในการทำงานระหวางภาคสวนตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อลดปญหาโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะการดูแล
เบาหวาน

ระดับจังหวัดไมมีโครงสรางความรวมมืออยาง
อื่นที่ชัดเจน แตมีโครงสรางความรวมมือดาน
การบริการในกลุมบุคคลเสี่ยงสูง และการดูแล
โรคที ่ ช ั ด เจนในภาคสาธารณสุ ข และการ
สนับสนุนทรัพยากรและการปฏิบัติการในภาค
ทองถิ่น อยางไรก็ดีในเขตเมืองเริ่มใหความสนใจ
ตอการลดโอกาสเสีย่ งการเกิดโรคและเริม่ มีความ
ร่วมมือในรูปคณะกรรมการ แต่ในเขตชนบท
ยังไมใหความสนใจตอประเด็นนี้
มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะการปรึกษาหารือ
เกี ่ ย วกั บ การบริ ก ารและการดู แ ลเบาหวาน
ความดัน และโครงการเฉพาะที่เขามาในพื้นที่
นอกจากนั้นในบางพื้นที่มีการปอนขอมูลกลับ
สูชุมชน สำหรับอำเภอเมืองเริ่มมีการพูดคุย
กันในการลดปัญหาและการสรา งแผนงาน/
โครงการ ระดับตำบลนอกเขตของอำเภอลักษณะ
ชนบทพบวามีการดำเนินการขับเคลื่อนการลด
ปญหาในชุมชนผานกระบวนการประชาคม
ในระดับจังหวัดสวนใหญระบุวายังไมมีการตั้ง
เปาประสงครวมกัน ในเขตเมืองยังไมมีการตั้ง
เปาประสงค มีเพียงการกำหนดเปาหมายดำเนิน
การในบางมิตโิ ดยเฉพาะดานการบริการสำหรับ
เขตชนบท ยังไมมีการตั้งเปาประสงครวมกันใน
ระดับอำเภอ แตระดับตำบลนอกเขตที่มีการทำ
ประชาคมระบุวามีการตั้งเปาหมายรวมกัน

จังหวัด F
ในภาพรวมจังหวัด ผูบริหารและผูปฏิบัติงานเห็น
ความสำคัญของปญหาและแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
ในจังหวัด แตยังไมแนใจและมองวาผลกระทบตอ
ชุมชนโดยรวมยังไมชัดเจน
ระดับจังหวัดผูบริหารระดับกลาง ตระหนัก และ
เห็นความสำคัญเปนสวนใหญ สวนนอยยังเห็นวา
ปญหาอื่นมีความรุนแรงกวา
สวนอำเภอลักษณะเมือง มีความตระหนักและ
ความสำคัญในระดับเดียวกับจังหวัด
อำเภอลักษณะชนบท ภาคทองถิ่นตระหนักและ
มองถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ในระดับจังหวัดเห็นดวยตอการทำงานรวมกัน
หลายภาคสวนเพื่อลดปญหา อยางไรก็ตามใน
อำเภอลักษณะเมืองและชนบท มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลสม่ำเสมอและเริ่มรวมวางแผนกัน และใช
ทรัพยากรการทำงานรวมกัน

ในระดับจังหวัดการทำงานเปนการรวมมือในระดับ
แลกเปลีย่ นขอมูล และรวมกิจกรรมในบางประเด็น
อำเภอลักษณะเมืองมีการพูดคุยในเรื่องคุณคา
และเห็นคุณคาของการปองกันควบคุมโรค สวน
อำเภอลักษณะชนบท เห็นคุณคาของการปองกัน
ควบคุมโรค แตเนนการบริการกลุม บุคคลโดยผาน
การคัดกรอง การรักษา และฟนฟู
ในระดับจังหวัดยังไมไดตั้งเปาประสงครวมกันใน
การลดจำนวนป ญ หาและภาระจากโรคเรื้อรัง
อยางไรก็ตามภาคสาธารณสุขทัง้ ในอำเภอลักษณะ
เมืองและชนบท ยังไมมกี ารตัง้ เปาประสงครว มกัน
แตวามีการดำเนินการตามนโยบาย

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ประเด็นคุณคาและเปาประสงคสุขภาพรวมกัน จังหวัด E และ F พบวา ในภาพรวมจังหวัด เห็นความสำคัญของปญหาและ
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น และทุกภาคสวนมีความตระหนักตอความรวมมือในการทำงานเพื่อลดปญหาโรคเรื้อรัง โดยในระดับจังหวัดเห็นดวย
ตอการทำงานรวมกันหลายภาคสวนเพือ่ ลดปญหา อยางไรก็ตามทัง้ สองจังหวัดยังไมมกี ารตัง้ เปาประสงครว มกัน สวนใหญมกี ารดำเนินการ
ตามนโยบาย
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 2 ปจจัยกำหนด
ทางสังคมตอสุขภาพ
1. ตระหนักตอความสำคัญ
ของปจจัยกำหนดทาง
สังคม

จังหวัด E
สวนใหญทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอลักษณะ
เมืองและชนบทตระหนักตอความสำคัญของ
ปจจัยกำหนดทางสังคม

2. กลาวถึงหรือระบุปจจัย
กำหนด (อยางกวางหรือ
เฉพาะเจาะจง)

มีการกลาวถึงและสามารถระบุปจจัยกำหนด
อยางกวางๆ ในภาพรวมไดดังนี้
ชาติพันธุ อาชีพอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป (เชน
ขาวเหนียว ผงชูรส เปนตน) รายได การศึกษา

3. รวบรวมขอมูลปจจัย
กำหนด

ภาคทองถิ่นและปกครองระบุวามีการรวบรวม
ขอมูลโดยกลาวถึง ขอมูล จปฐ. แตไมไดระบุ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ไมไดนำไปใชในการออกแบบ
และจัดลำดับความสำคั ญ ของปจ จั ย กำหนด
ทางสังคมตอการเกิดโรค

4. นำขอมูลปจจัยกำหนด
ไปใชในการปองกันและ
ควบคุมโรค

ยังไมมีการพิจารณานำปจจัยนี้มาใชเปนฐานใน
การวางแผนหรือปรับกิจกรรมที่ชัดเจน อยางไร
ก็ตามยังไมมีปญหาการเขาถึงบริการทางการ
แพทย เพราะการประกั น สุ ข ภาพคอ นขา งดี
ยกเวนกลุมดอยโอกาสที่ไมสามารถเขาถึงการ
สนับสนุนการบริการขาวสารที่ทำใหเกิดบริการ
การดูแลตนเอง

จังหวัด F
ในระดับจังหวัดและอำเภอลักษณะเมืองตระหนัก
ถึงปจจัยกำหนดทางสังคมที่เกี่ยวของ อยางไร
ก็ตามอำเภอลักษณะชนบท ผูบ ริหารระดับอำเภอ
ในสวนฝายปกครอง ทองถิน่ ตระหนักและสามารถ
ระบุและใชปจจัยกำหนดฯได
มี ก ารกล า วถึ ง และสามารถระบุ ป  จ จั ย กำหนด
อยางกวางๆ ในภาพรวมไดดังนี้
เชน ชาติพันธุ ประชากรและภูมิศาสตร อาหาร
การบริโภค ภาวะเรงรีบในการประกอบอาชีพ บุหรี่
สุรา อาชีพ (ชวงวางจะการทำนา จะขาดการ
เคลื่อนไหวรางกาย)
ในระดับจังหวัดและอำเภอลักษณะเมือง มองวา
นาจะมีการสังเคราะห วิเคราะหขอมูลจากฐาน
ที่มีอยูแตในผูบริหารระดับหัวหนางานพบวา ยัง
ไมมกี ารรวบรวมขอมูลทีล่ ง้ิ คกบั หนวยงานอืน่ เปน
ระบบสวนหนวยงานระดับบริหารไมมกี ารรวบรวม
ขอมูลอยางเปนระบบ ไมสามารถนำไปใชในการ
วางแผนได อยางไรก็ตามสาธารณสุขในระดับ
ปฏิบัติการไดใชขอมูลในการออกแบบการบริการ
เพื ่ อ ตอบสนองต อ ป จ จั ย กำหนดทางสั ง คมต อ
สุขภาพทั้งเชิงรุกและรับตามลำดับ
ในระดับจังหวัดภาคสาธารณสุขไดมีการนำขอมูล
ที่มีอยูหรือสังเกตเห็นมาประกอบการวางแผน
มีการ share ทรัพยากรและดำเนินกิจกรรมรวมกัน
ตามโครงการทีเ่ กีย่ วของกับการบริการตามนโยบาย
อยางไรก็ตามภาคสาธารณสุขอำเภอลักษณะชนบท
มีการรวมกับภาคสวนอืน่ ในการรวมดำเนินกิจกรรม
ดานปจจัยกำหนดฯและใชทรัพยากร โดยเฉพาะ
สวนการบริการและฟนฟูสุขภาพ
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ประเด็นการสัมภาษณ
จังหวัด E
5. มีความรวมมือกับภาคสวน มีความรวมมือตามรองขอซึ่งขึ้นกับทองถิ่น และ
อื่นๆ หรือไมในการจัดการ แผนทองถิ่นในบางพื้นที่ในประเด็นการเขาถึง
ปจจัยกำหนด
บริการ นอกจากนัน้ เริม่ มีความรวมมือเพือ่ ความ
พยายามในการลดปญหาในทองถิ่นผานกองทุน
สุขภาพตำบล (จากการสนับสนุนจาก สปสช.)
และความรวมมือในระดับประชาคมในอำเภอ
ลักษณะชนบทนอกเขตเทศบาล
6. การสนับสนุนหรือลงทุน จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนซึ่งกันและกันดาน
ทรัพยากรเพื่อดำเนินการ สุขภาพโดยเครือขายการบริการระดับจังหวัด
เรื่องนี้
สนับสนุนการบริการการปองกันทางการแพทย
เชิงรุก การสนับสนุนการบริการขาวสารเพือ่ การ
ดูแลตนเองโดยการสนับสนุนจากภาคสวนอื่นๆ
ในการบริการและการเขาถึงบริการและปรับ
สภาพแวดลอมโดยเฉพาะกิจกรรมทางกาย ยัง
ไมมีโครงสรางความรวมมือตอเนื่องที่ชัดเจนใน
ขตเมือง สวนชนบทมีกระบวนการความรวมมือ
สนับสนุนผานทางกองทุนตางๆ เชน กองทุน
สุขภาพตำบล กองทุนเงินลาน
7. มีการดำเนินการดาน
ระดับจังหวัดมีตามนโยบาย แตมปี ญ
 หาประสิทธิกฎหมาย/กฎระเบียบ
ผลการบังคับใช อยางไรก็ตามในระดับอำเภอทัง้
มาตรการทางสังคม
ลักษณะเมืองและชนบท ทองถิ่นมีตัวอยางของ
การมีขอตกลงรวมกันในเรื่องสุรา เชน งานบุญ
ปลอดเหลา และการดูแลรักษาตนเองเมื่อเปน
โรคมีการติดตามสุขภาพรายบุคคล (ตัวอยาง
เชน ถาผูปวยระดับความดันเกิน 140 มิลิเมตร
ปรอทขึ้นไปจะปรับครั้งละ 5 บาท)
8. การดำเนินการใน
ในภาพรวมของจังหวัดมีการดำเนินการในสถาน
สถานศึกษา
ศึกษาซึง่ เปนความรวมมือตามนโยบายสวนกลาง
และมีกำหนดเปนกิจกรรมเฉพาะรวมกัน เชน
งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
เปนตน
9. การดำเนินการใน
ยังไมพบระบบโครงสรางความรวมมืออยางชัดเจน
สถานที่ทำงาน
แตในภาพรวมของจังหวัดมีการดำเนินการใน
สถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือเดิม
ตามนโยบายสวนกลาง และมีกำหนดเปนกิจกรรม
หรือโครงการเฉพาะรวมกัน เชน การออกกำลัง
กาย โครงการไรพงุ การจัดอาหารเบรค การตรวจ
สุขภาพประจำป การจัดสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการ
สงเสริมสุขภาพ เปนตน
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จังหวัด F
ในภาพรวมจังหวัดมีการรวมมือกับภาคสวนตางๆ
ในการจัดการปจจัยกำหนด เฉพาะในเรื่องบุหรี่
สุรา เชน งานบุญ/งานศพปลอดสุรา แตยังไม
ครอบคลุมไปถึง ไดรบั การสนับสนุนทรัพยากรเปน
ครัง้ คราวหรือตามรองขอ ในการดำเนินการปองกัน
โรคเรื้อรัง โดยเนนที่ปจจัยเสี่ยง บุหรี่ สุรา หรือ
ทำตามนโยบาย
ในภาพรวมจั ง หวั ด มี ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
ดานความรวมมือที่ใหเกิดการบังคับกฎหมาย
และกิจกรรมเปนครั้งๆ และตามรองขอระหวาง
สาธารณสุขจังหวัดและเทศบาล รวมทั้งมีการ
share ทรัพยากรและดำเนินกิจกรรมรวมกัน
ตามโครงการที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การบริ ก ารตาม
นโยบาย

ในภาพรวมจั ง หวั ด ส ว นใหญ ด ำเนิ น การตาม
กฎหมาย บุหรี่ สุรา โดยเฉพาะบุหรี่ ยังมีการรวม
กับภาคสวน สนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดกิจกรรม
รณรงคตามรองขอ สวนพื้นที่อื่น ใชนโยบาย
ตามจังหวัด

ในภาพรวมจังหวัด มีความรวมมือกับสถานศึกษา
ซึ่งเปนความรวมมือตามนโยบายจังหวัด ดำเนิน
กิจกรรมระหวางโรงเรียนกับหนวยงานหลายภาค
สวน ในสวนเขตเมืองมีนโยบายโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ
ในระดับจังหวัด มีความรวมมือกับสถานที่ทำงาน
ระหวางฝายปกครองกับสาธารณสุข ในโครงการ
ตามนโยบาย และโครงการ healthy work place
และลดพุงในหัวหนาสวนราชการ อยางไรก็ตาม
เมืองและชนบท มีการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การสงเสริมสุขภาพ เชน จัดจักรยานไวบริการ
รวมทั้งดำเนินการตามนโยบาย โครงการไรพุงใน
สถานที่ทำงาน

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ประเด็นปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ จังหวัด E และ F พบวา ทัง้ ในระดับจังหวัด อำเภอลักษณะเมืองและชนบทตระหนัก
ตอความสำคัญของปจจัยกำหนดทางสังคม โดยมีการกลาวถึงและสามารถระบุปจจัยกำหนดอยางกวางๆ ในภาพรวม แตมีเพียงภาค
สาธารณสุขที่ใชขอมูลในการออกแบบการบริการเพื่อตอบสนองตอปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพทั้งเชิงรุกและรับ รวมทั้งมี
ความรวมมือกับภาคสวนอื่นๆ ในการจัดการปจจัยกำหนด สวนการดำเนินการดานกฎหมาย/กฎระเบียบ มาตรการทางสังคมเปนการ
ดำเนินงานตามนโยบาย จังหวัดมีการดำเนินการในสถานศึกษาและสถานที่ทำงานเปนความรวมมือตามนโยบายสวนกลาง
ประเด็นการสัมภาษณ
จังหวัด E
ประเด็น 3 สมรรถนะดาน
สาธารณสุขและโครงสราง
ภายใน
1. ประเมินความจำเปนและ ยังไมมกี ารรวบรวมขอมูลการประเมินฯ สุขภาพ
ความตองการดานสุขภาพ ทางระบาดวิ ท ยา ในระดั บ จั ง หวั ด ดานโรค
ไมติดตอเรื้อรัง แตมีการประเมินและระบุกลุม
บุคคลเสี่ยงสูงเพื่อแยกแยะการบริการดูแลและ
จัดการโรคระดับบุคคล และยังมีปญหาเรื่อง
ระบบขอมูลดานการปองกันและระบาดวิทยา
2. การสนใจรากของสาเหตุ
ตอการเกิดโรคเรื้อรัง มา
พัฒนาโปรแกรมหรือไม
3. แผนทรัพยากรบุคคล

4. การพัฒนาสมรรถนะ
ของเจาหนาที่

5. การจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาบุคลากร
เชิงรุกและรับ

จังหวัด F

การประเมินสุขภาพในชุมชนระดับจังหวัดดาน
โรคไมติดตอเรื้อรัง ยังไมมีการรวบรวมขอมูลและ
นำเสนออยางเปนระบบ ทัง้ ในและนอกภาคสุขภาพ
ในระดับเมืองสวนใหญเปนการประเมินและระบุ
กลุมบุคคลเสี่ยง ในการลง intervention และ
การจั ด สรรทรั พ ยากรยั ง ไม ช ั ด เจน แต ม ี ก าร
รวบรวมขอมูลความจำเปนดานสุขภาพในระดับ
หมูบานบางแหง
ในภาพรวมของจังหวัดผูปฏิบัติการในโครงการ ในภาพรวมของจังหวัดมีเพียงการนำมาวางแผน
และกิจกรรมเฉพาะมีการคำนึงถึงรากของสาเหตุ แตยังไมชัดเจนในการนำรากของสาเหตุที่เพิ่ม
ในรายบุคคลและกลุมบุคคลที่อยูในโครงการ จำนวนการเกิดโรคหรือปญหาผลกระทบการเกิด
หรือมารับบริการเพื ่ อ ออกแบบโปรแกรมให โรคมาเชื่อมโยงกับปญหาโรคเรื้อรัง และมาใช
สอดคลองในการจัดบริการและประเมินตอเนือ่ ง ในการพัฒนาโปรแกรม
ในภาพรวมของจั ง หวั ด ไมม ี แ ผนการพั ฒ นา ในภาพรวมของจังหวัด มีเพียงกรอบอัตรากำลัง
บุคลากรดานโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ มีการอบรม และงบประมาณ สวนแผนทรัพยากรบุคคลเฉพาะ
ตามแผนงาน/โครงการและตามรอ งขอของ โรคเรือ้ รังยังไมชดั เจน มีการประเมินภายในแตละ
สวนงานตางๆ
กลุมงาน แตไมมีแผนในการบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจ
ในภาพรวมทั้งระดับจังหวัด อำเภอทั้งลักษะ ในภาพรวมของจังหวัดมีการประเมินภายในแตละ
เมืองและชนบทมีการประเมินสมรรถนะตาม กลุมงาน แตไมมีแผนในการบรรลุเปาหมายตาม
งานปกติ ใหความสำคัญการพัฒนาสมรรถนะ ภารกิ จ ส ว นกระบวนการพั ฒ นาสมรรถนะ
วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน เพื่อการปฏิบัติ บุคลากรไมมีแผนที่พุงเปาการพัฒนาอยางชัดเจน
การตามนโยบาย รวมทั้งมีความชัดเจนในการ
ใหแรงจูงใจในการเรียนรูตอเนื่อง
ในภาพรวมจังหวัดผูบริหารมีการสนับสนุนและ ในภาพรวมจังหวัดมีแผนการจัดสรรทรัพยากร
จัดสรรทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาบุคคลากรอยาง เพือ่ พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะในสวนของจังหวัด
เพียงพอ โดยพิจารณาตามความจำเปนเพื่อการ มีขอ ตกลงกับบุคลากรในภาพรวม แตตอ งคำนึงถึง
ลดปญหา ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังในพื้นที่ อัตรากำลังในการปฏิบัติงาน จึงทำใหการจัดสรร
ทรัพยากรไมทั่วถึง สวนพื้นที่ชนบทไดรับการ
สนั บ สนุ น จากหน ว ยงาน และมี ก ารระดมทุ น
ของชุมชน
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเด็นการสัมภาษณ
6. การพัฒนาการจัดการ
บริการและรูปแบบเพื่อให
ประชาชนเขาถึงบริการ
(รายคน)

จังหวัด E
ในภาพรวมจังหวัดมีการพัฒนาการจัดการบริการ
และรูปแบบเพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการ เชน
หนวยบริการเคลื่อนที่ รถmobile จัดคลินิก
ทุกสัปดาห นอกจากนีเ้ ห็นความสำคัญตอบทบาท
ของสถานบริการพื้นฐานตอประสิทธิผลการ
ปองกันและจัดการลดโรคเรื้อรัง

จังหวัด F
ในภาพรวมจังหวัดทั้งในระดับเมืองและชนบทมี
การคำนึงถึงและการตอบสนองการเขาถึงบริการ
พบวามีการประชาสัมพันธในวงกวางทางสือ่ มวลชน
เพื่อสงเสริมการเขาถึงบริการ ใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้นและมีการติดตามผูปวย รวมทั้งระบบใหคำ
ปรึกษาทางระบบออนไลน

ประเด็นสมรรถนะดานสาธารณสุขและโครงสรางภายใน พบวา จังหวัด E และ F พบวา ยังไมมีการรวบรวมขอมูลและนำเสนอ
อยางเปนระบบ ในภาพรวมของจังหวัดมีการนำขอมูลมาวางแผน ไมพบวามีแผนการพัฒนาบุคลากรดานโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ แตมีการ
พัฒนาสมรรถนะของเจาหนาโดยมีการประเมินภายในแตละกลุมงาน และทั้งสองจังหวัดมีแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งมีการพัฒนาการจัดการบริการและรูปแบบเพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการ
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 4 สมรรถนะดาน
การดูแลปฐมภูมิและ
โครงสรางภายใน
1. เห็นความสำคัญของ
บทบาทการดูแลปฐมภูมิ

จังหวัด E

ในภาพรวมจังหวัดทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
เห็นความสำคัญของบทบาทการดูแลปฐมภูมิ
สวนเรื่องระบบขอมูลและการพัฒนาบุคลากร
สถานการณเหมือนโครงสรางสาธารณสุข
2. มีการประเมินสถานการณ ในภาพรวมจังหวัดอำเภอลักษณะเมืองและชนบท
ปญหาโรคเรื้อรัง และ
มีการประเมินสถานการณปญหาโรคเรื้อรัง และ
ความตองการการปองกัน การบริการเชิงรุกเขาไปเชื่อมโยงกับชุมชน และ
และจัดการโรคในชุมชน พบชุมชนมีสวนรวมประเมินฯ
3. นำขอมูลหลักฐานมา
ทั้งในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทมีการนำ
ออกแบบการดูแลปฐมภูมิ ขอมูลหลักฐานมาออกแบบการดูแลปฐมภูมิ เชน
ขอมูล 18 แฟม ทั้งนี้มีการใหการบริการตาม
กรอบมาตรฐานที่ตกลงรวมกันทางคลินิก
4. ทำอะไรเพื่อใหแนใจวา
ทั้งในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทคำนึงถึง
ประชาชนเขาถึงบริการ
การเขาถึงบริการตามกรอบมาตรฐานที่ตกลง
รวมกันทางคลินิก เพื่อใหประชาชนเขาถึงการ
บริการดูแลปฐมภูมิในรูปแบบตางๆ และมีการ
ประเมินโดยสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
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จังหวัด F

ผูบ ริหารและผูป ฏิบตั งิ านในภาพจังหวัดเห็นความ
สำคัญ มีความเขมแข็งและระบุบทบาทที่สำคัญ
เนนการสงเสริมปองกันและมีความเห็นวาหากทำ
ใหมีคุณภาพตองทำงานเชิงรุกมากขึ้น
ในเขตอำเภอลักษณะเมืองมีการประเมินสถานการณ
ป ญ หาโรคเรื ้ อ รั ง และความต อ งการและความ
จำเปนดานสุขภาพ สวนในระดับสถานบริการดาน
หนาและในชุมชน มีการสำรวจและการใชเวที
ประชาคม
ทั ้ ง ในอำเภอลั ก ษณะเมื อ งและชนบทมี ก ารใช
ผลลัพธของการบริการมาออกแบบการสื่อสาร
เรียนรูในกลุมผูปวยเบาหวาน รวมทั้งใชขอมูล
สถานะสุขภาพประชากรมาออกแบบบริการ
ในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทไดคำนึงถึงและ
มีการสำรวจผูด อ ยโอกาสในการเขาถึงบริการ โดย
ประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และใช
การสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อใหเขาถึงบริการ

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
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ประเด็นการสัมภาษณ
5. ไดรับการสนับสนุนคูมือ/
แนวทาง/ชองทาง
การเขาถึงขอมูลขาวสาร
เพื่อการบริการ
6. กลไก/ระบบที่นำมาใช
ในการสนับสนุนขอมูล
ขาวสาร การบริหาร
จัดการและการสงตอ
7. การวางแผนทรัพยากร
บุคคลดานการดูแล
ปฐมภูมิ

8. การสนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะที่จำเปน
9. การจัดสรรทรัพยากร
ในแผนพัฒนาบุคลากร
ปฐมภูมิ
10. มีการสงเสริมหรือ
สิ่งจูงใจอะไรที่พัฒนา
ความสามารถดานการ
ปองกันและจัดการ

จังหวัด E
ทั้งในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทไดรับการ
สนับสนุนคูม อื /แนวทางจากจังหวัดตามนโยบาย
และมีชอ งทางการเขาถึงขอมูลขาวสารทางเว็บไซด
สวนการใหบริการขอมูลขาวสารยังไมชัดเจน
ในภาพรวมจังหวัดทั้งในอำเภอลักษณะเมือง
และชนบทมีกลไกระบบการสงตอ ที่เชื่อมโยง
ระหวางสถานบริการชุมชนและสถานบริการอืน่
ที่เกี่ยวของ เชน guideline ระบบการตัดสินใจ
ระบบการใหคำปรึกษาผานทาง skype เปนตน
ในระดับจังหวัดมีการวางแผนทรัพยากรบุคคล
ในภาพรวมไมมีเฉพาะการดูแลปฐมภูมิดานโรค
เรื้อรัง สวนในอำเภอลักษณะเมืองและชนบท
มีการวางแผนทรัพยากรบุคคลในงานดานโรค
เรื้อรังที่ชัดเจนในดานหนา
มี แ ผนการพั ฒ นาสมรรถนะที ่ จ ำเปนในภาค
สาธารณสุขซึ่งเปนภาพรวมแตไมมีแผนเฉพาะ
ดานโรคเรื้อรัง
มีการจัดสรรทรัพยากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
ปฐมภูมิซึ่งมีการใหการสนับสนุนเพียงพอ
ในระดับจังหวัดมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริม/
ใหสิ่งจูงใจในการพัฒนาความสามารถฯ เชน
มีการสรางขวัญกำลังใจ การจัดเวทีการนำเสนอ
ผลงาน มีคาตอบแทนเชิงรุก และการพิจารณา
ความดีความชอบในการทำงาน แตในอำเภอ
ลักษณะเมืองและชนบทยังไมชัดเจนในการ
สงเสริม/ใหสิ่งจูงใจ

จังหวัด F
มีการพัฒนาและสนับสนุนแนวทางการจัดบริการ
และสงตอระหวางสถานบริการ ทัง้ ในเขตเมืองและ
เขตชนบท โดยแตละพื้นที่ประยุกตใหเหมาะสม
กับบริบทพื้นที่
ในอำเภอลักษณะเมืองมีระบบการสงตอ สงกลับ
ซึง่ จัดทำขึน้ โดยแตละ CUP รวมทัง้ มีระบบบริการ
Skype และโทรศัพท

ในอำเภอลักษณะเมืองและชนบท การวางแผน
ทรัพยากรบุคคลที่ตองการในการดูแลปฐมภูมิ
ยั ง ไม ช ั ด เจน แต ม ี ก ารประเมิ น ความต อ งการ
เจาหนาที่ในการทำงาน
ในระดับจังหวัดทัง้ อำเภอลักษณะเมืองและชนบท
มีการสนับสนุนแผนพัฒนาสมรรถนะที่จำเปนใน
การดูแลปฐมภูมิ
ในภาพรวมจังหวัดการจัดสรรงบประมาณในแผน
พัฒนาบุคลากรปฐมภูมิ ที่ไดรับยังไมเพียงพอ
สำหรับการพัฒนาและบางหนวยงานมีขอจำกัด
ในอำเภอลักษณะเมืองและชนบท หนวยงานมีการ
สงเสริม/ใหสิ่งจูงใจในการพัฒนาความสามารถฯ
เชน มีการจัดการศึกษาดูงาน ประกวด นวตกรรม
และมีนโยบายการศึกษาตอ เปนสิ่งสนับสนุน
และกระตุ  น ในการพั ฒ นาความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน

ประเด็นสมรรถนะดานการดูแลปฐมภูมิและโครงสรางภายใน จังหวัด E และ F พบวา ในภาพรวมจังหวัดทั้งผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานเห็นความสำคัญของบทบาทการดูแลปฐมภูมิ มีการประเมินสถานการณปญหาโรคเรื้อรังและนำขอมูลหลักฐานมาออกแบบ
การดูแลปฐมภูมิ มีการพัฒนาและสนับสนุนแนวทางการจัดบริการและสงตอระหวางสถานบริการ ในการวางแผนทรัพยากรบุคคล
ในการดูแลปฐมภูมิยังไมชัดเจน แตมีแผนการพัฒนาสมรรถนะที่จำเปนในภาคสาธารณสุขในภาพรวม และมีการจัดสรรทรัพยากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรในการดูแลปฐมภูมิ โดยจังหวัด E มีการใหการสนับสนุนเพียงพอ และพบวา ทั้งสองจังหวัดมีการสงเสริม/ใหสิ่ง
จูงใจในการพัฒนาความสามารถในการดำเนินงาน
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 5 สมรรถนะของ
ชุมชนและโครงสรางภายใน
1. ชุมชนมีสวนรวมคิดรวม
ทำในการปองกันจัดการ
โรคเรื้อรัง

2. การประเมินสถานการณ
ปญหาสุขภาพของชุมชน
3. ไดมีการระดมทรัพยากร
เพื่อทำงานปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรัง
4. มีการพัฒนา
ความสามารถผูนำ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในชุมชนหรือไม

จังหวัด E

ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมบางกิจกรรมแตยัง
ขาดการรวมคิดรวมทำ และการวางแผนรวมกัน
ในการปองกันจัดการโรคเรื้อรัง

ทั ้ ง ในอำเภอลั ก ษณะเมื อ งและชนบทมี ก าร
ประเมินสถานการณปญหาสุขภาพของชุมชน
มีการรวบรวมขอมูลไวที่ สอ.
ในภาพรวมทั้งอำเภอลักษณะเมืองและชนบท
มีการใชทรัพยากรรวมกันแตไมถ ึ ง การระดม
ทรัพยากร เพื่อทำงานปองกันและจัดการโรค
เรื้อรัง มีการสนับสนุนตามรองขอ
ทั้งในอำเภอลักษณะเมืองยังไมพบการพัฒนา
ความสามารถของผูนำดานการปองกัน และ
จัดการโรคเรือ้ รัง อยางไรก็ตามในอำเภอลักษณะ
ชนบทระบุวามีการพัฒนา อสม. ตามโอกาส

จังหวัด F

ในระดับจังหวัดมีเครือขายของชุมชนเขามารวม
ทำกลยุทธภาพรวมเรื่องสุขภาพ โดยรวม สวนใน
อำเภอลักษณะเมืองและชนบท ชุมชนเขามามี
สวนรวมดานปองกันจัดการโรคเรือ้ รังเปนครัง้ คราว
เชน การจัดทำแผน และกิจกรรมเฉพาะ เชน
การคัดกรอง
ในอำเภอลักษณะเมืองและชนบท มีการประเมิน
สถานการณปญหาสุขภาพของชุมชน โดยการทำ
ประชาคม
ในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทมีระดมทรัพยากร
จากภาคประชาชน และไดรบั การสนับสนุนบริการ
จากภาคทองถิ่น

ในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทยังไมชัดเจนใน
การพัฒนาความสามารถของผูนำเฉพาะเรื่องโรค
เรือ้ รัง มีเพียงการอบรมผานการประชุมประจำเดือน
และการอบรมผูน ำชุมชนดานสุขภาพโดย สอ. แต
ไมไดเนนเฉพาะโรคเรื้อรัง
ทั้งในอำเภอลักษณะเมืองและชนบทมีการพบปะ ในอำเภอลักษณะเมืองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นสุขภาพโดยรวม ในชุมชนเอง เปนศูนยดงู าน สวนในอำเภอลักษณะ
ชนบทมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของแกนนำแตละ
ชุมชน ทั้งในและนอกจังหวัด

ประเด็นสมรรถนะของชุมชนและโครงสรางภายใน จังหวัด E และ F พบวา ชุมชนเขามามีสว นรวมดานปองกันจัดการโรคเรือ้ รัง
เปนครั้งคราว มีการประเมินสถานการณปญหาสุขภาพของชุมชน มีการใชทรัพยากรรวมกันทั้งอำเภอลักษณะเมืองและชนบทแตไมถึง
การระดมทรัพยากร และพบวายังไมชัดเจนในการพัฒนาความสามารถของผูนำเฉพาะเรื่องโรคเรื้อรัง อยางไรก็ตามทั้งสองจังหวัดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในเขตเมืองและชนบท
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ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 6 การบูรณาการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
1. ความเขาใจในการรวมมือ
และทำงานอยางเปน
ระบบกับหนวยงานอื่น

จังหวัด E

จังหวัด F

ในระดับจังหวัดยังไมมคี วามรวมมือในการทำงาน
อยางเปนระบบ แตมกี ารรวมมือกันในแผนงาน/
โครงการ อยางไรก็ตามในภาคสาธารณสุขเขต
เมืองและผูป ฏิบตั งิ านภาคสาธารณสุขในเขตชนบท
มีโครงสรางความรวมมือในรูปของคณะกรรมการ
ในการบริการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังดาน
คลินิก

การเขาใจเรือ่ งความรวมมือในการทำงานเชิงระบบ
ระดับจังหวัด สวนใหญเขาใจและระบุเรื่องการ
บูรณาการและการประสานงาน และมีโครงสราง
ความรวมมือในโครงการยอยทีช่ ดั เจนในกลุม ยอย
สวนอำเภอลักษณะเมือง ความรวมมือในการ
ทำงานเชิงระบบ ในรูปของคณะกรรมการในเขต
เมือง มีโครงการยอยรวมกับทองถิ่น สวนอำเภอ
ลักษณะชนบทมีความเขาใจเรื่องความรวมมือใน
การทำงานเชิงการบูรณาการแผน ขอมูลขาวสาร
ทรัพยากรรวมกัน โดยมีโครงสรางที่เกิดขึ้นแลว
คือโครงการหมอนอย และคณะกรรมการ NCD
ระดับอำเภอ มีการดำเนินงานในรูปของเครือขาย
คณะกรรมการ ยังขาดกระบวนทัศนในการปองกัน
และลดปญหา
2. รวมวางแผนเพื่อสราง
ในระดับจังหวัดและในภาคปกครอง ทองถิ่นใน การวางแผนในระดับจังหวัดยังเปนการวางแผน
ความเข็มแข็ง
เขตเมือง มีการรวมวางแผนกับภาคสาธารณสุข ตามนโยบาย เรื่องการบูรณาการแผน ที่มุงหวัง
เพือ่ สรางความเขมแข็งในการลดปญหาโรคเรือ้ รัง ในการลดปญหาโรคเรื้อรังอยางบูรณาการยังไม
เชน การจัดทำแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตรในชุมชน ชัดเจน มีเพียงเรื่องบุหรี่ สุรา ในอำเภอลักษณะ
รวมทั้งมีแผนงาน/โครงการรวมกัน สวนเขต เมืองสวนใหญไมมีความรวมมือในการวางแผน
ชนบทในดานหนามีการประเมินสุขภาพชุมชน เพื่อลดปญหาโรคเรื้อรัง แตในภาคสาธารณสุข
และวางแผนรวมกันกับเครือขาย
มีขอตกลงในการปฏิบัติในกลุมโรคเดียวกัน แต
บางสวนมีการเชือ่ มประสานแผนกับงานอืน่ ๆ สวน
อำเภอชนบทมี ก ารประสานแผนระหว า งภาค
สาธารณสุข รวมกับภาคปกครอง ทองถิน่ โดย สอ.
เขามามีสวนรวมชัดเจน
3. มีกลไกอะไรที่พัฒนาขึ้น ในระดับจังหวัดมีกลไกสนับสนุนการเชื่อมโยง ในภาพรวมจังหวัดทั้งอำเภอลักษณะเมืองและ
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง ความตอเนื่องตามนโยบาย และมีขอตกลงใน ชนบทมีกลไกสนับสนุนการบูรณาการใหมีความ
ความตอเนื่อง
การสนับสนุนงบประมาณและดำเนินโครงการ เชื่อมโยงตอเนื่อง มีผูประสานงานที่ชัดเจน มี
รวมอยางไรก็ตามภาคสาธารณสุขและทองถิ่น ระบบการเชื่อมโยงขอมูลระดับจังหวัดและพื้นที่
ในเขตเมืองมีการระบุประเด็นที่สำคัญในการจัด
บริการแบบบูรณาการ สวนในเขตชนบทยังไมมี
กลไกสนับสนุนการบูรณาการใหเชื่อมโยงความ
ตอเนื่อง
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ประเด็นการสัมภาษณ
จังหวัด E
4. ระบบอะไรรองรับเพื่อ
ในระดับจังหวัด ผูป ฏิบตั งิ านในเขตเมือง และภาค
ใหเกิดการใชขอมูลรวมกัน สาธารณสุขในเขตชนบท มีระบบทีร่ องรับการใช
ขอมูลรวมกัน เชน มีการใชระบบอิเลคทรอนิกส
และเอกสาร มีการรวบรวมขอมูลผานโปรแกรม
HCTS, Hosp Hp โปรแกรม IRIS ของสำนัก
ระบาดรวมทั้งขอมูลพื้นฐาน/ขอมูลชุมชน
5. รวมมือพัฒนาขาวสาร
ในระดับจังหวัดและอำเภอลักษณะชนบทยัง
ทางสุขภาพที่เปนขอมูล ไมมีการพัฒนาขาวสารทางสุขภาพ มีเพียงการ
สำคัญ
รวมมือ กันในการรณรงค ประชาสัมพันธเปน
ครั้งคราว อยางไรก็ตามในอำเภอลักษณะเมือง
ภาคสาธารณสุข

จังหวัด F
ในภาพรวมจังหวัดยังไมมีระบบที่รองรับใหเกิด
ขอมูลรวมกันในการติดตาม เฝาระวังและประเมิน
ผลที่ชัดเจน มีเพียงระบบการติดตามตามตัวชี้วัด
เรงรัดตามนโยบายในแตละป ในสวนของขอมูล
บริการและแผนงานโครงการมีระบบที่ชัดเจน
เฉพาะคลินิกมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและพัฒนา
ขาวสารทางสุขภาพ ไดแก คูมือ/แนวทาง ในภาพ
รวมจั ง หวั ด ไม ม ี ก ระบวนการข อ มู ล ข า วสารที ่
ชัดเจน มีเพียงการ share ขอมูลการรณรงคโดย
มีผูรับผิดชอบในแตละงาน สวนอำเภอลักษณะ
เมืองมีการพัฒนารูปแบบการสือ่ สารรวมกัน ภายใต
คณะกรรมการ

ประเด็นการบูรณาการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง จังหวัด E ในระดับจังหวัด พบวา ยังไมมีความรวมมือในการทำงานอยาง
เปนระบบ แตมีการรวมมือกันในแผนงาน/โครงการ ในขณะที่จังหวัด F สวนใหญเขาใจและระบุเรื่องการบูรณาการและการประสานงาน
และมีโครงสรางความรวมมือในโครงการยอยที่ชัดเจนในกลุมยอย จังหวัด E มีการรวมวางแผนกับภาคสาธารณสุข เพื่อสรางความ
เขมแข็งในการลดปญหาโรคเรื้อรัง และพบวา ทั้งสองจังหวัดมีกลไกสนับสนุนการเชื่อมโยงความตอเนื่องตามนโยบาย และมีระบบที่
รองรับการใชขอมูลรวมกัน แตยังไมมีการพัฒนาขาวสารทางสุขภาพที่ชัดเจน
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 7 การกำกับ
ประเมินผล และเรียนรู
1. ไดใชขอมูลหลักฐาน
ขอเท็จจริงมาชี้นำ
การทำแผน และกำหนด
กิจกรรมในพื้นที่

2. การกำหนดตัวชี้วัดและ
ระบบในการกำกับ
ติดตามผลลัพธของการ
ดำเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคเรื้อรัง
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จังหวัด E

ในระดับจังหวัดและภาคสาธารณสุขเขตเมือง
และชนบทมี ก ารประเมิ น ผล และนำผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ
และออกแบบบริการในเขตพื้นที่

จังหวัด F

ระดับจังหวัดมีการใชขอ มูลหลักฐานเพียงบางสวน
เชน ขอมูลบริการ ขอมูลตัวชี้วัด มาใชในการ
กำกับประเมิน และนำผลการประเมินมาใชในการ
วางแผน สวนภาคทองถิ่นยังไมมีการใชขอมูล
ในการประเมิน สวนภาคสาธารณสุขของอำเภอ
ลักษณะเมืองและชนบทมีการใชขอมูลหลักฐาน
เชน ขอมูลบริการ ขอมูลตัวชี้วัด มาใชในการ
กำกับประเมิน และนำผลการประเมินมาใชในการ
วางแผน
ในภาพรวมของจังหวัดมีการกำหนดตัวชี้วัดตาม ในภาพรวมของจังหวัดมีรายงานตัวชีว้ ดั และระบบ
นโยบายสวนกลาง ไมไดกำหนดตัวชี้วัดในการ ติดตามผลลัพธตามนโยบาย สวนใหญมีระบบ
ปองกันควบคุมโรคเรื้อรังเปนพิเศษ
รายงาน และสรุปในรอบป

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ประเด็นการสัมภาษณ
3. มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
เจาหนาที่สาธารณสุข/
อาสาสมัคร ในการกำกับ
ติดตามและประเมินผล

จังหวัด E
ในระดับจังหวัดไมมีแผนพัฒนาความสามารถ
การติดตาม ประเมินผลและการเรียนรู มีเพียง
การสนับสนุนการพัฒนาตามนโยบายแตภาค
สาธารณสุขดานหนาในเขตชนบทมีการประเมิน
และการพัฒนาความสามารถของเจาหนาที/่ อสม.

4. กำหนดและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร
ในการวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล แปลผล และ
รายงานผลลัพธ

ในระดับจังหวัดไมมีการพัฒนาความสามารถ
บุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอ มูล แปล
ผล และรายงานผลลัพธ แตมีการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ

จังหวัด F
ในระดั บ จั ง หวั ด และอำเภอลั ก ษณะเมื อ งไม ม ี
แผนการพัฒนาความสามารถเจาหนาที/่ อสม. ใหเกิด
การกำกับติดตาม ประเมินผลโรคเรือ้ รังโดยเฉพาะ
สวนอำเภอลักษณะชนบทมีการพัฒนาอาสาสมัคร/
เจาหนาที่ในการกำกับติดตาม ประเมินผล เชน
โครงการหมอนอย
ในภาพรวมจังหวัดยังไมชดั เจนในการพัฒนาความ
สามารถบุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอ มูล
ในการจัดการปญหาโรคเรือ้ รัง แตมผี รู บั ผิดชอบงาน
และไมมีการประเมินสมรรถนะในดานนี้ แตใน
อำเภอลั ก ษณะเมื อ งเริ ่ ม มี ร ะบบการรวมศู น ย
ขอมูลดานบริการ

ประเด็นการกำกับ ประเมินผล และเรียนรู จังหวัด E และ F พบวา ระดับจังหวัดมีการใชขอ มูลหลักฐานเพียงบางสวน สวนภาค
ทองถิ่นยังไมมีการใชขอมูลในการประเมิน ในภาพรวมของจังหวัดมีรายงานตัวชี้วัดและระบบติดตามผลลัพธตามนโยบาย นอกจากนี้
ยังไมมีแผนพัฒนาความสามารถในการติดตาม ประเมินผลและการเรียนรู มีเพียงการสนับสนุนการพัฒนาตามนโยบาย และไมพบวา
ทั้งสองจังหวัดมีการพัฒนาความสามารถบุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล แปลผล และรายงานผลลัพธ แตมีการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ
ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็น 8 ภาวะผูนำ
การมีหุนสวน และการลงทุน
1. การรวมจัดลำดับความ
สำคัญของกลยุทธ และ
ออกแบบกิจกรรมที่
สอดคลอง

2. มีขอตกลงในการ
จัดสรรทรัพยากร

ประเด็นการสัมภาษณ

จังหวัด E

จังหวัด F

ในภาพรวมของจังหวัดผูป ฏิบตั งิ านในภาคสาธารณสุขทั้งในเขตเมืองและชนบท มีการจัดลำดับ
ความสำคัญของกลยุทธ เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายและความตองการของภาคีเครือขายที่
เขามารวม ไมไดอยูบ นพืน้ ฐานขอมูลทางระบาด
วิทยาของการจัดการและปองกันโรคไมติดตอ
เรื้อรัง

ระดับจังหวัดมีการรวมจัดลำดับความสำคัญของ
กลยุทธไวเปนขอๆ เพือ่ การจัดทำแผน โดยเฉพาะ
ผูบ ริหารระดับสูงของจังหวัด สวนในอำเภอลักษณะ
เมือง สวนใหญในภาคสาธารณสุขมีการรวมจัด
ลำดั บ ความสำคั ญ ของกลยุ ท ธ และออกแบบ
กิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหา สวนภาค
อืน่ ๆ การจัดลำดับความสำคัญในการปองกันจัดการ
โรคเรื้อรังยังมีนอย สวนในอำเภอลักษณะชนบท
ทัง้ ภาคสาธารณสุขและทองถิน่ มีการรวมจัดลำดับ
ความสำคัญของกลยุทธ และออกแบบกิจกรรมที่
สอดคลองกับสภาพปญหาในการปองกันจัดการ
โรคเรื้อรังยังมากนอยตามบทบาทของหนวยงาน
และองคกร
ในระดับจังหวัดมีขอ ตกลงในการจัดสรรทรัพยากร ในภาพรวมจังหวัดทั้งในอำเภอลักษณะเมืองและ
ในระยะยาวเชน งบ สปสช. สวนในภาคสาธารณสุข ชนบทมีขอ ตกลงในการจัดสรรทรัพยากรดานการ
ทัง้ ในเขตเมืองและชนบทมีขอ ตกลงในการจัดตัง้ จัดการโรคเรือ้ รังเปนระยะสัน้ และขึน้ กับผูม อี ำนาจ
กองทุนโรคเรื้อรัง ที่มีแนวโนมไดรับการจัดสรร ตัดสินใจ
ระยะยาว
จังหวัด E

จังหวัด F
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ประเด็นการสัมภาษณ
3. ใครเปนผูประสานงาน
กลยุทธภาพรวมของเขต/
จังหวัด

จังหวัด E
จังหวัด F
ในภาพรวมของจังหวัดมีผูประสานงานกลยุทธ มีคณะกรรมการระดับจังหวัดแตยงั ไมชดั เจนในทิศ
โดยการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมในจังหวัดเกิดขึน้ การลดจำนวนการเกิดโรครายใหมที่เปนรูปธรรม
ผานคณะทำงานและในชุมชนผานภาคประชาชน ชัดเจน สวนในอำเภอลักษณะเมืองมีผูรับผิดชอบ
ชัดเจน และมีเวทีหรือคณะกรรมการยอยในกลุม
กลยุทธการบริการแตยังขาดรูปธรรมและระบบที่
เกิดขึ้นอยางยั่งยืนยกเวนตัวแทนคณะกรรมการ
ในสวนการบริการและรักษา อำเภอลักษณะชนบท
มีผูรับผิดชอบประสานงานชัดเจนแตไมมีประเด็น
เนือ้ หาในการลดจำนวนการเกิดโรครายใหมทช่ี ดั เจน
มีเพียงประเด็นในสวนของงานบริการดูแลรักษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการโรค
4. นโยบายและการสนับสนุน ในภาพรวมจั ง หวั ด ทุ ก ระดั บ มี น โยบายและ ในภาพรวมจังหวัดมีนโยบายและการดำเนินงานที่
การจัดสิ่งแวดลอมการ
ตระหนักตอนโยบายและการสนับสนุนการจัด ชัดเจนในสถานที่ทำงานนาอยู แตยังคงเนนอยูใน
ทำงาน ที่เอื้อตอการลด
สิ่งแวดลอมการทำงาน มีการดำเนินงานรูปแบบ สถานทีท่ ำงานของภาคสุขภาพและสถานประกอบ
ปญหาและสรางเสริม
การจัดสิ่งแวดลอมบางที่เอื้อตอการลดเสี่ยงลด การบางแหงในเขตรับผิดชอบ
สุขภาพในสถานที่ทำงาน โรคในสถานทีท่ ำงานโดยเฉพาะ แตจะใชสถานที่
ของทาน
ที่มีอยูเดิม สวนใหญจะดำเนินการตามกฎหมาย
ขอบังคับในเรื่องบุหรี่ สุรา
5. กลไกการการกำกับ
ในระดับจังหวัด อำเภอลักษณะเมือง และภาค ระดับจังหวัดและอำเภอลักษณะเมืองมีระบบ
ติดตามนโยบาย และ
สาธารณสุขในอำเภอลักษณะชนบทมีการกำกับ รายงานตามตัวชี้วัด มีการตรวจสอบ การรายงาน
ผลลัพธของโปรแกรม
ติดตามนโยบาย และผลลัพธของโปรแกรม โดย และการนิเทศเปนกลไกหลักในการกำกับติดตาม
ที่โปรงใส เปนรูปธรรม
เปนไปตามตัวชี้วัดของจังหวัด มีนิเทศติดตาม นโยบายและผลลัพธของโปรแกรม สวนในอำเภอ
มีระบบรายงานและผานเวทีประชุมประจำปของ ลักษณะชนบทมีระบบหลากหลายในการติดตาม
พื้นที่ ทั้งนี้มีการดำเนินการเป็นระบบในการ นโยบายผลลัพธของงาน ทั้งรายงาน การนิเทศ
สนับสนุนการประเมินผล การรวบรวมขอมูลและ การติดตามโดยภาคเอกชน และจากการประชุม
การรายงานอยางตอเนื่อง
อยางตอเนื่อง มีคณะกรรมการติดตามงานและ
ประเมินผล
ประเด็นภาวะผูนำ การมีหุนสวน และการลงทุน จังหวัด E และ F พบวา สวนใหญในภาคสาธารณสุขในเขตเมืองมีการรวม
จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธเพื่อจัดทำแผน สวนในภาคสวนอื่นการรวมจัดลำดับความสำคัญในการปองกันจัดการโรคเรื้อรังยังมี
นอย จังหวัด E ในระดับจังหวัดมีขอตกลงในการจัดสรรทรัพยากรในระยะยาว ในขณะที่ จังหวัด F เปนระยะสั้นและขึ้นกับผูมีอำนาจ
ตัดสินใจ ในภาพรวมของระดับจังหวัดทั้งสองจังหวัดมีผูประสานงานกลยุทธ มีนโยบายและตระหนักตอนโยบายและการสนับสนุน
การจัดสิ่งแวดลอมการทำงาน รวมทั้งมีกลไกการกำกับ ติดตามนโยบาย และผลลัพธของโปรแกรม ที่โปรงใส เปนรูปธรรม
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กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ

โรคไมตดิ ตอเรือ้ รังนับเปนกลุม โรคระบาดใหมทม่ี จี ำนวนเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วจนเปนขนาดปญหาใหญมากในทุกประเทศทัว่ โลก
มีผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ จนนับวาเปนสาเหตุของภาวะคุกคามเศรษฐกิจสังคมของโลกพอๆ กับปญหา
วิกฤตสิ่งแวดลอม
จากธรรมชาติ สาเหตุการเกิดโรค การเพิ่มขึ้น และการกระจายของโรคกลุมนี้มีลักษณะที่แตกตางจากโรคติดตอที่มีเชื้อโรค
ทีช่ ดั เจน (Necessary agent) ทัง้ การเกิดโรคทีจ่ ะขึน้ กับกลุม ปจจัยทีเ่ พียงพอ (Sufﬁcient agents) หลายปจจัย ระยะแฝงตัว ระยะเกิดโรค
ระยะการดำเนินโรค และผลตอเนื่องลวนมีลักษณะเรื้อรังยาวนานตลอดชวงชีวิต ขณะที่ปจจัยกำหนดการเพิ่มขึ้นและการกระจายของ
โรคเปนปจจัยที่อยูในแบบแผนวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มาพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของมนุษยรวมทั้งปจจัยลักษณะพื้นฐานของประชากรในชุมชนนั้นๆ มีความซับซอนและยากที่จะจัดการปองกันควบคุมโดยใช
เครือ่ งมือ ระบบกลไก และนโยบายเดิมทีม่ อี ยู ทำใหตอ งการทักษะการจัดการเพิม่ เติมและปรับตัวใหมของทัง้ ระดับบุคคลและกลไกระบบ
งานในระดับจุลภาคและมหภาคใหตอบสนองและเกิดการปองกันและควบคุมการระบาดและผลกระทบของโรคไมติดตอเรื้อรังไดอยาง
มีประสิทธิผล
การศึกษาการประเมินความสามารถการจัดการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ครั้งนี้เปนการประเมินผลอยางมี
สวนรวมครั้งแรก โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงอรรถาธิบายในลักษณะภาคตัดขวางทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประเมิน
ความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศ กรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม
ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ 3 ขอ ดังนี้
1. เพือ่ สะทอนภาพการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังในสถานการณการปวยทีแ่ ตกตางกันของประเทศ
2. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนายุทธศาสตรและแผนของประเทศและของจังหวัดตัวอยาง
3. เพื่อสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทีมงานโรคเรื้อรังของสวนกลางและพื้นที่ในการประเมินความสามารถในการปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรังในระดับจังหวัด (กระบวนการทำงาน การลงพื้นที่ แนวทางการพัฒนาทีมงาน)
ในการประเมินครั้งนี้ไดเลือก “เครื่องมือการประเมินประกอบการเพิ่มความเขมแข็งการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังผานทาง
การพุดคุย วางแผน และการประเมิน” (A Tool, Strengthening Chronic Disease Prevention and Management through
Dialogue Planning and Assessment) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย Canada’s Public Health Leader ประเทศแคนาดา และถูกประยุกตใช
เบือ้ งตนในการประเมินตนเองเพือ่ การพัฒนาในพืน้ ทีน่ ำรองของประเทศไทยในป พ.ศ. 2551 รวมทัง้ ไดถกู ปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบท
ไทยและทดสอบซ้ำใน 3 จังหวัด ในป พ.ศ. 2552 มาใชในการเก็บขอมูลและประกอบการวิเคราะหสังเคราะหสรุปภาพความสามารถ
การจัดการ ปองกันและควบคุมโรคในครั้งนี้ โดยเก็บขอมูลจากจังหวัดตัวแทน 6 จังหวัดที่ไดจากการสุมแยกความแตกตางตาม
สถานการณการปวยของผูปวยในโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและแนวโนมยอนหลัง 5 ป ที่แตกตางกันของประเทศออกเปน
3 กลุมๆ ละ 2 จังหวัด โดยเนนอำเภอที่มีลักษณะเมืองและชนบท 3 กลุมจังหวัด ไดแก
• กลุมที่ 1 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว (จังหวัด A และจังหวัด B)
• กลุมที่ 2 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลางและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง (จังหวัด C และจังหวัด D)
• กลุมที่ 3 จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลงและมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง (จังหวัด E และจังหวัด F)
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

โดยรวบรวมขอมูลจากสองแหลงขอมูล ไดแก
1. ฐานขอมูลทุติยภูมิ มาจากการรวบรวมขอมูลดานระบาดวิทยาที่เกี่ยวของกับตัวแปรพื้นฐานของสถานการณโรคไมติดตอ
ทั้งในระดับประเทศและในจังหวัดรวมทั้งขอมูลแผนงานโครงการและผลการดำเนินงานจากรายงานที่เกี่ยวของ
2. ฐานขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากแหลงผูใ หสมั ภาษณทเ่ี ปนกุญแจหลักของจังหวัด
3 กลุม คือ
กลุม 1 ระดับจังหวัด ไดแก ผูบริหาร หัวหนาและผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรังของจังหวัด จาก
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ ไป และหัวหนาผูบ ริหารหรือผูแ ทนจากภาคปกครองของจังหวัด
กลุม 2 ระดับอำเภอลักษณะเมือง ไดแก ผูบริหาร หัวหนาและผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรังของ
อำเภอลักษณะเมือง จากโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป สถานีอนามัย สาธารณสุขอำเภอ และหัวหนา
ผูบริหารหรือผูแทนจากภาคปกครองและทองถิ่นของอำเภอ (เทศบาล หรือ ตำบล )
กลุม 3 ระดับอำเภอลักษณะชนบท ไดแก ผูบริหาร หัวหนาและผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรังของ
อำเภอลักษณะชนบทจากโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย สาธารณสุขอำเภอ และหัวหนาผูบริหารหรือผูแทนจาก
ภาคปกครองและทองถิ่นของอำเภอ (เทศบาล หรือ ตำบล )
ทั้งนี้ โครงสรางแบบสัมภาษณมี 40 ขอ มาจากองคประกอบหลักของปจจัยความสำเร็จในการจัดการ ปองกันและควบคุม
ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง 8 ประเด็น ที่สอดคลองกับทิศการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังกรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม
ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
โดยขอมูลดิบที่ไดจากแตละฐานนำมาตรวจสอบความครบถวนและถูกตองในแตละวันโดยเฉพาะขอมูลปฐมภูมิ ทั้งนี้
กระบวนการวิเคราะหจากฐานขอมูลทุติยภูมิเพื่อประเมินสถานการณผลการดำเนินการที่ผานมาโดยการเชื่อมโยงขอมูลจากหลายฐาน
ลงตารางวิเคราะห สวนฐานขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณนำมาจัดกลุมขอมูล ตีความ และวิเคราะหน้ำหนักของคุณภาพ
การแสดงออกของการปองกัน และจัดการปญหาของจังวัดในพื้นที่ตัวแทนโดยทีมผูสัมภาษณรวมกันวิเคราะห และนำสูการสังเคราะห
สรุปเบื้องตนของสถานการณภาพรวม ประเด็นปจจัยความสำเร็จและทิศการปองกัน และนำเสนอกับตัวแทนจังหวัดเพื่อตรวจทาน
เปนครั้งสุดทาย หลังจากนั้นนำมาวิเคราะหรายละเอียดรวมทั้งวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อสังคราะหสรุปเปนภาพประเทศ
ผลการศึกษา
จากการศึกษา พอสรุปเพื่อสะทอนภาพสถานการณความสามารถการจัดการ ปองกันและควบคุมปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในสถานการณการปวยของผูปวยในที่แตกตางกันของประเทศได ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสถานการณและสรุปทิศการปองกันและปจจัยความสำเร็จในการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังของ 3 กลุมจังหวัด
และภาพรวมประเทศ
สวนที่ 2 ขอเสนอแนะภาพรวมจังหวัดตามประเด็นทิศการปองกันและปจจัยความสำเร็จในการจัดการ ปองกัน และควบคุม
โรคไมติดตอเรื้อรัง
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

2. สภาพแวดลอมทาง
สังคมและเศรษฐกิจ

ทั้งสองจังหวัดมีการศึกษาไมตางกัน
มากนักกับประเทศ
- มีผูมีงานทำมากกวาประเทศทั้งสอง
จังหวัด

- แต เ มื ่ อ ดู อ ั ต ราตายของกลุ  ม โรคที ่
ศึกษาพบวาทั้งสองจังหวัดมีอัตรา
ตายต่ำกวาประเทศยกเวนในจังหวัด
A ที่มีการตายจากโรคหัวใจขาดเลือด
ในอัตราทีส่ ูงกวา

1. สถานการณอัตราตาย อัตราผูปวยในของโรคความดันโลหิต
และอัตราผูปวยใน สูง/โรคเบาหวานซึ่งเปนตัวชี้ในการสุม
แยกจะสูงกวาประเทศ
จากการศึกษาพบวา
- อัตราผูปวยในของทั้งโรคหลอดเลือด
สมอง (อัมพฤกษ อัมพาต) และโรค
หัวใจขาดเลือดมีอตั ราสูงกวาภาพรวม
ประเทศ

หัวขอ

จังหวัด E,F

อัตราผูปวยในของโรคความดันโลหิต
สูง/โรคเบาหวานต่ำกวาประเทศอยาง
ชัดเจนในกลุมนี้
จาการศึกษาพบวา
- อัตราผูปวยในของทั้งโรคหลอดเลือด
สมอง (อัมพฤกษ อัมพาต) และโรค
หัวใจขาดเลือดต่ำกวาประเทศชัดเจน

ภาพรวมประเทศ

การแบง 3 กลุมโดยใชอัตราผูปวยใน
และแนวโนมของโรคทั้งสองมีความ
เหมาะสม
จากการศึกษาพบวา
จากการเปรียบเทียบ 3 กลุมจังหวัด
มีความแตกตางกันจริงในกลุมความ
รุ น แรงของโรคในระดั บ เดี ย วกั น
โดยเฉพาะกลุม ผูป ว ยใน อยางไรก็ตาม
ในระดับการตายพบวามีเงื่อนไขอื่น
- ขอมูลอัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง ที่สงผลตออัตราการตายของชุมชน
ใหญ โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดัน นั้นๆ ที่ไมรวมอยูในปจจัยที่มีผลตอ
โลหิตสูงและโรคเบาหวานของทัง้ สอง การเพิ่มขึ้นของผูปวยใน
จังหวัดก็พบต่ำกวาประเทศชัดเจน
ยกเวนจังหวัด E ที่มีอัตราการตาย
จากโรคเบาหวานอยางหยาบมากกวา
ระดับประเทศเล็กนอย
การศึกษาของจังหวัด C และ D มีผูจบ มีผูจบมัธยมศึกษาต่ำกวาประเทศ จังหวัดที่มีจำนวนปการศึกษาและ
การศึกษาสูงกวาประเทศ
ทั้งสองจังหวัด
การมี ง านทำน อ ยกว า ประเทศโดย
- มีผมู งี านทำนอยกวาประเทศในจังหวัด - มีผูมีงานทำนอยกวาประเทศทั้งสอง สวนใหญเปนลูก จางและทำงานที่
บานกลับมีอัตราผูปวยในและอัตรา
C และมีผูมีงานทำมากกวาประเทศ จังหวัด
ตายต่ำ ขณะที่กลุมจังหวัดที่มีงานทำ
อยางมากในจังหวัด D
อัตราผูปวยในของโรคความดันโลหิต
สูง/โรคเบาหวานสูงและต่ำกวาประเทศ
แตกตางกันใน C,D
จาการศึกษาพบวา
- อัตราผูป ว ยในของโรคหัวใจขาดเลือด
จะสูงกวาประเทศมากกวาสองเทาใน
จังหวัด D แตจะต่ำกวาประเทศใน
จังหวัด C รวมทั้งอัมพาตของทั้งสอง
จังหวัด
- อัตราตายของโรคความดันโลหิตสูง
อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือดของทัง้ สอง
จังหวัดไมสูงกวาชัดเจนหรือต่ำกวา
ประเทศ ยกเวนอัตราตายของโรค
เบาหวานของจังหวัด C สูงกวาประเทศ
ถึง 2.4 เทา

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

ตารางที่ 22 ขอมูลสถานการณจากการแบงกลุมตามสถานการณผูปวยในที่แตกตางกัน

สวนที่ 1 ขอมูลสถานการณและสรุปทิศการปองกันและปจจัยความสำเร็จในการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังของ 3 กลุมจังหวัดและภาพรวมประเทศ

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553
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3. พฤติกรรมปองกัน
และพฤติกรรมเสี่ยง
ของโรคไมติดตอ
เรื้อรัง

หัวขอ
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- ภาวะน้ำหนักเกินลดลงในจังหวัด A
และในจังหวัด B มีความชุกต่ำกวา
ประเทศอยางชัดเจนในป 2548
- แตภาวะอวนพบแนวโนมความชุก
ของจังหวัด A เพิ่มสูงขึ้น

พฤติกรรมเสี่ยง
- มีการบริโภคอาหารที่รสหวาน และ
อาหารไขมันสูงมากกวาประเทศใน
จังหวัด A ถึงรอยละ 60 และ 40
ตามลำดับ (ไมมีขอมูล B)

- ลักษณะการทำงานมากกวารอยละ 30
ประกอบกิจการสวนตัว เปนลูกจาง
เอกชนและลู ก จ า งในชุ ม ชน เป น
นายจาง
รับรูสถานะสุขภาพถึงดีเยี่ยมของสอง
จังหวัดดีกวาประเทศเล็กนอย
พฤติกรรมปองกัน
- มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอไมตาง
กับประเทศถึงรอยละ 90 ขึ้นไป
- การบริโภคผักผลไมทั้งสองจังหวัด
ดีกวาประเทศ แตยังบริโภคนอยกวา
รอยละ 50

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

ภาพรวมประเทศ

แนวโนมรับรูสถานะสุขภาพของกลุม
จังหวัดลดลงต่ำกวาประเทศ
พฤติกรรมปองกัน
- มีกิจกรรมทางกายจังหวัด D รอยละ
80 ซึ่งต่ำกวาประเทศและจังหวัด C
- การบริ โ ภคผั ก ผลไม เ พี ย งพอใน
จังหวัด D รอยละ 22 ใกลเคียงกับ
ประเทศ ขณะที่จังหวัด C ต่ำกวา
ประเทศเล็กนอย
พฤติกรรมเสี่ยง
- การบริ โ ภคอาหารรสหวานและ
อาหารไขมันสูงรอยละ 33 และ 28
ของจังหวัด C นอยกวาประเทศ ซึ่ง
ตรงขามกับจังหวัด D มีการบริโภค
สูงกวาประเทศ (รอยละ 53 และ 50)
- ภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอวนมีแนวโนม
สูงขึ้นชัดเจนในจังหวัด D และสูงกวา
ประเทศ ในขณะที่จังหวัด C มีภาวะ
น้ำหนักเกินและภาวะอวนไมตางกับ
ประเทศมาก
- ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอวนต่ำ
กวาประเทศ

พฤติกรรมเสี่ยง
- การบริโภคอาหารรสหวานและอาหาร
ไขมันสูงในจังหวัด F เพียงรอยละ 26
และ 20 ซึ่งต่ำกวาประเทศมาก (ไมมี
ขอมูล E)

รั บ รู  ส ถานะสุ ข ภาพของสองจั ง หวั ด
ดีกวาประเทศเล็กนอย
พฤติกรรมปองกัน
- มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมากกวา
รอยละ 95 และดีกวาประเทศ
- การบริ โ ภคผั ก และผลไม เ พี ย งพอ
ประจำวั น น อ ยกว า ประเทศ โดย
บริโภคนอยกวารอยละ 20

ความชุกของการรับรูสถานะสุขภาพ
ดีไมไดบง ชีถ้ งึ การมีพฤติกรรมสุขภาพ
ปองกัน หรือพฤติกรรมเสี่ยงมากกวา
กันอยางชัดเจน และพบวาทามกลาง
การมี ก ิ จ กรรมทางกายเพี ย งพอใน
ประชากรส ว นใหญ ข องจั ง หวั ด ที ่
ศึ ก ษาเกิ น ร อ ยละ 80 และบริ โ ภค
ผักผลไมเพียงพอนอยกวารอยละ 40
พบวา พฤติกรรมเสี่ยงสำคัญที่พบ
เหมือนกันในกลุมจังหวัดที่เพิ่มอัตรา
ผูปวยในของโรคหัวใจ หลอดเลือด
และเบาหวานในชุมชน ไดแก การมี
ผูบริโภคอาหารรสหวานและอาหาร
ไขมันสูง 1-3 ครั้ง/วันสม่ำเสมอและ
ความชุกน้ำหนักเกินและอวนสูงอยู
บาง แมวา จะมีความชุกของการบริโภค
ยาสู บ และ/หรื อ บริ โ ภคเครื ่ อ งดื ่ ม
แอลกอฮอลแบบบั่นทอนสุภ าพสูง
มากกวาประเทศหรือไมก็ตาม

- ลักษณะการทำงานทั้งสองจังหวัด - ลั ก ษณะการทำงานส ว นใหญ จ ะ มากกวาหรือมีการศึกษามากกวาหรือ
มีอาชีพสวนใหญเปนลูกจางเอกชน
ประกอบธุรกิจ เปนลูกจางเอกชน เทากับประเทศกลับมีอัตราผูปวยใน
รวมทัง้ ทำงานใหครอบครัวไมมคี า จาง และอัตราตายสูงกวา

จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

4. ประเด็นความรู
ในการปองกันโรค
ไมติดตอเรื้อรัง

หัวขอ

ทั้งสองจังหวัด E และ F ความชุกของ
การมีความรู
- ต่ำกวาประเทศเรื่องความรูของการ
ออกกำลังกาย
- ต่ำกวาประเทศเรื่องความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการรับประทานผักผลไม
การบริโภคอาหารไขมันสูง แตไมตาง
กันในเรื่องการบริโภคอาหารรสเค็ม
- ความรูเรื่องคนอวนมีโอกาสเปนโรค
เบาหวานจังหวัด E จะรูส งู กวาประเทศ
และจังหวัด F ทีร่ ูต่ำกวาประเทศ
แตความรูเรื่องสหปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ แตความรูเรื่องสหปจจัยเสี่ยงตางๆ ใน แมวา ความรูเ รือ่ งสหปจจัยเสีย่ งในจังหวัด
ควรหลีกเลีย่ งเพือ่ ปองกันโรคในจังหวัด จังหวัด C สูงกวาประเทศ และพบความ F สูงกวาประเทศก็ตามพบวาประชาชน
มีความรูเรื่องนี้นอยกวารอยละ 10
A นอยกวาประเทศและมีความชุกนอย ชุกนอยกวารอยละ 10

ทั้งสองจังหวัดมีความรูวาโรคเหลานี้
สามารถปองกันไดตำ่ กวาประเทศ และ
โรคหัวใจขาดเลือดสามารถปองกันไดมี
ต่ำกวารอยละ 45 และ 39

- การบริ โ ภคยาสู บ และเครื ่ อ งดื ่ ม
แอลกอฮอลพบสูงกวาประเทศ แต
ในจังหวัด F มีแนวโนมลดลง (ไมมี
ขอมูลแนวโนม E)

จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

- การบริโภคยาสูบสูงกวาประเทศใน - การบริ โ ภคยาสู บ และเครื ่ อ งดื ่ ม
จั ง หวั ด A และต่ ำ กว า ประเทศใน แอลกอฮอลของจังหวัด C สูงกวา
จังหวัด B
ประเทศและจั ง หวั ด D (ซึ ่ ง มี ก าร
- มีการบริโภคแอลกอฮอลที่ต่ำกวา บริโภคบุหรี่และแอลกอฮอลอยาง
ประเทศ
หนักในจังหวัด D เพียงรอยละ 12.5
และ 1.6 ตามลำดับ)
จังหวัด A มีความรูว า โรคเหลานีส้ ามารถ จังหวัด D มีความรูว า โรคเหลานีส้ ามารถ
ป อ งกั น ได ส ู ง กว า ประเทศในขณะที ่ ปองกันไดสูงกวาประเทศมาก ในขณะ
จังหวัด B มีการรับรูเ รือ่ งนีต้ ำ่ กวาประเทศ ที่จังหวัด C มีการรับรูใกลเคียงกับ
มาก อยางไรก็ตามการรับรูอ มั พาต และ ประเทศ อยางไรก็ตามการรับรูอ มั พาต
โรคหัวใจขาดเลือดสามารถปองกันไดมี และโรคหัวใจขาดเลือดสามารถปองกัน
ต่ำกวารอยละ 35 และ 29 ตามลำดับ ไดมีนอยกวารอยละ 57 และ 52
ทั้งจังหวัด A และจังหวัด B ความชุก ทั้งของจังหวัด C และ D ความชุก
ของการมีมีความรูสูงกวาประเทศมาก ของการมี ค วามรู  ไ ม แ ตกต า งนั ก กั บ
ในเรื่อง
ประเทศในเรื่อง
- เกีย่ วกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย - เกีย่ วกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย
- การบริโภคอาหารรสเค็ม ไขมันสูง - การบริโภคอาหารรสเค็ม ไขมันสูง
บริโภคผักผลไม
บริโภคผักผลไม
- การสูบบุหรี่
- การสูบบุหรี่

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

แนวโนม ป 2548-2550 มีแนวโนม
การรูเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย อยางไรก็ตาม
การมีความรูเรื่องโรคเหลานี้สามารถ
ป อ งกั น ได โ ดยเฉพาะอั ม พาต โรค
หัว ใจขาดเลือดสามารถป องกันได
สวนใหญต่ำกวารอยละ 50
- แมวากลุมจังหวัดที่มีความรูนอย
หรือมากกวาประเทศ ไมไดเปนตัว
บงชี้ของการเพิ่มขึ้นของผูปวยใน
ของกลุมโรคหัวใจหลอดเลือดและ
เบาหวาน
- ทั้งนี้ ยังพบวากวารอยละ 10 ขาด
ความรู  เรื่ อ งสหปจ จั ยเสี ่ ยงต างๆ
สามารถหลีกเลี่ยงได และอาการ
เบื้องตนของอัมพาตและโรคหัวใจ
ขาดเลือดรวมทั้งหัวใจวาย

ภาพรวมประเทศ

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553
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ผูที่รับการตรวจวัดความดันโลหิตของ
ทัง้ สองจังหวัดนอยกวาประเทศ ในขณะ
ที่การตรวจวัดน้ำตาลในเลือดจังหวัด
C ต่ำกวาประเทศ จังหวัด D สูงกวา

จังหวัด A มีความชุกในการดูแลสุขภาพ
เขารับการตรวจวัดระดับความดันโลหิต
และระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ดสู ง กว า
ประเทศ (ป 2550 ไมมีขอมูล B)

6. การดูแลสุขภาพ
ผูเสี่ยงและผูเปนโรค

ไมมคี วามแตกตางกันทีช่ ดั เจนในผูท ร่ี บั
การตรวจวัดระดับความดันโลหิตของ
ทั้งสองจังหวัดและกับประเทศ แตพบ
ความชุกของผูท ร่ี บั การตรวจวัดน้ำตาล

และเสี ย ค า ใช จ  า ยสำหรั บ การรั ก ษา
ตางๆ ไมสามารถเบิกคืนได ในจังหวัด
F รอยละ 34 ซึ่งต่ำกวาประเทศ (ป
2550 ไมขอมูล E)

มีความครอบคลุมการประกันสุขภาพ
มากกวารอยละ 90 และสูงกวาประเทศ
เล็กนอย
ทั ้ ง สองจั ง หวั ด ส ว นใหญ ใช ป ระกั น
สุขภาพถวนหนา

- และไมแตกตางกัน โดยมีความรูของ - และไมแตกตางกันในสวนการมีความรู
อาการเบื้องตนของโรคฯ นอยกวา ของอาการเบือ้ งตนของโรคฯ ซึง่ พบวา
รอยละ 5
รูนอยกวารอยละ 5

จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

มีความคลอบคลุมการประกันสุขภาพ
ในจังหวัด C และ D รอยละ 97 และ
รอยละ 87 ตามลำดับ
แมวาสวนใหญจังหวัด C และ D ยังใช
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (รอยละ
82 และรอยละ 47) แตในจังหวัด D
การประกันสุขภาพจะมาจากประกัน
สังคม ขาราชการ เอกชน ฯลฯ สูงกวา
ประเทศ
แตยังตองเสียคาใชจายการรักษาโดย และเสียคาใชจายโดยไมสามารถเบิก
เบิกคืนไมไดในจังหวัด A รอยละ 32 คืนไดสูงกวาประเทศ (รอยละ 50 และ
ซึ่งต่ำกวาประเทศ (ป 2550 ไมขอมูล รอยละ 46 จากจังหวัด C,D) ทั้งนี้
B)
จังหวัด D มีแนวโนมการจายเองลดลง
ขณะที่จังหวัด C มีแนวโนมสูงขึ้น

กวารอยละ 10 และไมแตกตางกันมาก
นักระหวางจังหวัดและประเทศ
- รวมทัง้ จังหวัด A และประเทศมีความรู
ของอาการเบื้องตนของโรคหัวใจลม
เหลวและอัมพาตนอยมากนอยกวา
รอยละ 5
มีความครอบคลุมการประกันสุขภาพ
ถึ ง ร อ ยละ 90 และต่ ำ กว า ประเทศ
เล็กนอย
โดยมากกวารอยละ 90 มาจากประกัน
สุขภาพถวนหนาและประกันสังคม

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

5. การเขาถึงบริการ
สุขภาพ

หัวขอ

ความคลอบคลุมการประกันสุขภาพ
ในระดับประเทศพบรอยละ 94 โดย
มาจากประกันสุขภาพถวนหนาถึง
รอยละ 72 ประกันสังคม รอยละ 14
สวัสดิการรักษาพยาบาล รอยละ 10
อยางไรก็ตามประชาชนที่เขารับการ
รักษา ยังตองจายเองถึงรอยละ 39
จากการศึกษาในกลุมตางๆ พบวา
แม ว  า การคลอบคลุ ม การมี ป ระกั น
สุขภาพ ชวยเพิ่มความมั่นคงของผล
กระทบของคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การรักษาโรค อยางไรก็ตามพบวาได
ผลดี ใ นการเสี ย ค า ใช จ  า ยโดยไม
สามารถเบิกคืนไดในจังหวัดที่ไมใช
ลักษณะเมืองใหญและไมสง ผลชัดเจน
ตอการเพิ่มขึ้นของผูปวยใน
ในป 2550 ความชุกของการไดรับ
การตรวจวั ด ระดั บ ความดั น โลหิ ต
รอยละ 66 และตรวจวัดระดับน้ำตาล
ในเลือด รอยละ 39

ภาพรวมประเทศ

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ผูเปนโรคความดัน
โลหิตสูง

หัวขอ

- การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอล- - การละ ลด เลิ ก สู บ บุ ห รี ่ แ ละดื ่ ม
กอฮอล พบวายังใหคำแนะนำในเรือ่ ง เครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งสองจังหวัด
ลด ละ เลิก นอยกวารอยละ 50 แต สูงกวาประเทศ อยางไรก็ตามการดูแล
สูงกวาประเทศ
ในเรื่องการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พบวายังใหคำแนะนำใน
เรือ่ งละ ลด เลิกยังนอยกวารอยละ 50
- การเขาถึงยาไดดที ั้งสองจังหวัด
- ถึงแมวา จะเขาถึงยาไดดที ง้ั สองจังหวัด
- และการติ ด ตามวั ด ความดั น โลหิ ต - แตการติดตามระดับความดันโลหิต
ทั้งสองจังหวัดรับบริการสูงกวาหรือ จะต่ำกวาประเทศและพบนอยกวา
เทียบเทากับประเทศ
รอยละ 50

ภาพรวมประเทศ

ในป 2550 การดูแลผูที่เปนโรคความ
ดันโลหิตสูง เกินรอยละ 75 ที่ไดรับ
การบริการรักษาเพื่อควบคุมและลด
ระดับความดันโลหิตและปจจัยเสี่ยง
รวม ยกเวนบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอลไมสามารถประเมินได แตการ
ติดตามตรวจวัดระดับความดันโลหิต
มีเพียงรอยละ 51
จากการศึ ก ษากลุ  ม จั ง หวั ด พบว า
สวนใหญทั้งสามกลุมมีคุณภาพการ
บริการที่ไมแตกตางกันชัดเจนและ
สูงกวาประเทศเล็กนอย จึงไมสามารถ
ระบุ ไ ด ว  า คุ ณ ภาพการดู แ ลรั ก ษา
ผูเปนความดันโลหิตสูง มีผลตอการ
- การเขาถึงยาใกลเคียงกับประเทศ
เพิ่มขึ้นของการเขารับการรักษาใน
- การติ ด ตามระดั บ ความดั น โลหิ ต โรงพยาบาลของโรคความดันโลหิต
จะสูงกวาประเทศและพบมากกวา สูงและโรคหัวใจ หลอดเลือด อยางไร
รอยละ 50
ก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ไมไดศึกษา
ถึงคุณภาพการบริการของการดูแล
รั ก ษาและป อ งกั น ควบคุ ม อั ม พาต
และโรคหัวใจขาดเลือด และจากการ
สำรวจสถานะสุขภาพอนามัยครัง้ ที่ 3
(2547) และการรายงานเบื ้ อ งต น
(2554) พบวาผูที่เปนโรคและผูที่

ในเลือดในจังหวัดทั้งสองต่ำกวาระดับ
ประเทศอยางชัดเจน
- การรับการรักษาผูเปนโรคความดัน
โลหิตสูงโดยการลดการบริโภคอาหาร
เค็มและอาหารไขมันสูง การควบคุม
น้ำหนักตัว และการออกกำลังกาย
อยางถูกตอง จังหวัด E ต่ำกวาหรือ
เทียบเทากับประเทศ (ขอมูลป 2548)
ยกเวนจังหวัด F จะสูงกวาประเทศ
(ขอมูลป 2550)
- การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาการบริการใหคำแนะนำ
ในเรือ่ งลด ละ เลิกนอยกวารอยละ 50
อยางไรก็ตามจังหวัด E มีการบริการ
ละ เลิก แอลกอฮอลสูงกวาประเทศ

ประเทศ : ซึ่งแตกตางกันไมมากนัก

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด E,F

จังหวัด C,D

- การรับการรักษาผูเปนโรคความดัน - การรับการรักษาผูเปนโรคความดัน
โลหิ ต สู ง โดยการลดการบริ โ ภค โลหิตสูงโดยการลดอาหารเค็ม ลด
อาหารเค็มและควบคุมอาหารไขมัน อาหารไขมันสูง ควบคุมน้ำหนักตัว
สูง ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย ออกกำลังกายอยางถูกตอง ผอนคลาย
การผอนคลายสูงกวาหรือเทียบเทา ความเครียด ทั้งสองจังหวัดสูงกวา
กับประเทศ
ประเทศ

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553
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ผูเปนโรคเบาหวาน

หัวขอ

90
จังหวัด D มีการบริการดูแลในเรือ่ งการ
ควบคุมอาหารหวานจัด ไขมันสูง ควบคุม
น้ำหนักตัว ออกกำลังกายอยางถูกตอง
สูงกวาประเทศ แตจงั หวัด C นอยกวา
ประเทศ ยกเว น การออกกำลั ง กาย
อยางถูกตองสูงกวาประเทศ
- ทั้งสองจังหวัดไดรับการบริการรักษา
โดยการกินยาแผนปจจุบันใกลเคียง
กับประเทศ

จังหวัด E มีการบริการดูแลในเรื่อง
การควบคุมอาหารหวานจัด ไขมันสูง
ควบคุมน้ำหนักตัว ออกกำลังกายอยาง
ถูกตอง นอยกวาประเทศ ซึ่งจังหวัด F
ในการดูแลเรื่องเบาหวานในประเด็น
เดียวกันสูงกวาประเทศ
- จังหวัด E ไดรับการบริการรักษาโดย
การกินยาแผนปจจุบนั สูงกวาประเทศ
แตจังหวัด F นอยกวาประเทศ

จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

- การตรวจระดับน้ำตาลทุกเดือนนอย - แตในการรับการตรวจติดตามระดับ
กวารอยละ 30
น้ำตาลฯ การตรวจเทา ตรวจดวงตา
ของจังหวัด E ดีกวาประเทศ ขณะที่
จังหวัด F การตรวจติดตามระดับ
น้ำตาลฯ ต่ำกวา
- การตรวจเทา ตรวจดวงตาสูงกวา - รวมทั้งการตรวจเทาและดวงตาใน ระดับประเทศและจังหวัด E ที่มีการ
จังหวัด B และประเทศ ซึ่งจังหวัด B จังหวัด C นีพ้ บการบริการยังนอยกวา ตรวจสูงถึงรอยละ 94 (พ.ศ. 2548)
ในการดูแลเรื่องเบาหวานยังต่ำกวา ระดับประเทศ
แตจังหวัด F มีการตรวจเทา ตรวจ
ประเทศคอนขางมาก
ตา สูงเทากับหรือมากกวาประเทศ
โดยเฉพาะการตรวจตามีการตรวจสูง
ถึงรอยละ 63.9 ในปพ.ศ. 2550

จังหวัด A มีการบริการดูแลในเรื่อง
การควบคุมอาหารหวานจัด ไขมันสูง
ควบคุมน้ำหนักตัว ออกกำลังกายอยาง
ถูกตอง สูงกวา (ป 2550) ประเทศ
ขณะที่จังหวัด B นอยกวาประเทศมาก
(ป 2548 ไมมีขอมูล 2550)
- จังหวัด A ไดรบั การบริการรักษา โดย
การกินยาแผนปจจุบัน รอยละ 87
ใกลเคียงกับประเทศ แตนอยกวา
จังหวัด B ในชวงเวลาเดียวกัน
- การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
ทุ ก เดื อ นต่ ำ กว า ระดั บ ประเทศใน
จั ง หวั ด A และสู ง กว า ประเทศใน
จังหวัด B (ป 2548 รอยละ 81.5)

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

สงสัยเปนโรคความดันโลหิตสูงเขาถึง
บริการเพิ่มขึ้นในปที่ผานมา 25472550 และปจจุบันเขารับการรักษา
ไมถึงรอยละ 50
ในป 2550 การดู แ ลผู  ท ี ่ เ ป น โรค
เบาหวาน เกินรอยละ 75 ที่ไดรับการ
บริการรักษาเพือ่ ควบคุมและลดระดับ
น้ำตาลในเลือด แตการติดตามตรวจ
วัดระดับน้ำตาลในเลือด มีเพียงรอยละ
47 ตรวจเทาและดวงตา รอยละ 5 และ
35 แตไมมีขอมูลการบริการประเมิน
และควบคุมปจจัยเสี่ยงรวม
จากการศึ ก ษากลุ  ม จั ง หวั ด พบว า
สวนใหญทั้งสามกลุมมีคุณภาพการ
บริการที่แตกตางกันชัดเจนในแตละ
จังหวัดและในแตละกลุมมีทั้งสูงและ
ต่ำกวาประเทศ จึงไมสามารถระบุใน
ทีน่ ไ้ี ดวา คุณภาพการดูแลรักษาผูเ ปน
โรคเบาหวาน มีผลตอการเพิม่ ขึน้ ของ
การเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และโรคหัวใจหลอดเลือด ดังนั้น และ
เชนเดียวกับกลุม โรคความดันโลหิตสูง
พบการเขาถึงบริการมากกวารอยละ 50
เพียงเล็กนอยเทานั้น (ป 2551)

ภาพรวมประเทศ

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

ประเด็น 2 ปจจัย
กำหนดทางสังคม
ตอสุขภาพ

ประเด็น 1 คุณคา
และเปาประสงค
สุขภาพรวมกัน

อยางไรก็ตามทัง้ สองจังหวัดยังไมมกี าร
ตั้งเปาประสงครวมกัน สวนใหญมีการ
ดำเนินการตามนโยบาย

แตยังขาดการตั้งเปาประสงครวมกัน จังหวัด C มีการตัง้ เปาประสงคทจ่ี ะบรรลุ
ในการลดจำนวนโรคไมติดตอเรื้อรัง ตามภารกิจที่สอดคลองกับนโยบาย
ในขณะที่จังหวัด D ยังไมมีการกำหนด
โดยเฉพาะอยางชัดเจน
เปาประสงครวมกันในการลดปญหา
ในประชากรที่ชัดเจน
ทัง้ สองจังหวัดไดคำนึงถึงปจจัยกำหนด สว นใหญต ระหนั ก ต อ ป จ จั ย กำหนด
ทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ
ทางสังคมตอสุขภาพ
โดยมีการกลาวถึงขอมูลปจจัยกำหนด
ทางสังคมบางประเด็น

ทัง้ ในระดับจังหวัด อำเภอลักษณะเมือง
และชนบทตระหนักตอความสำคัญของ
ป จ จั ย กำหนดทางสั ง คม โดยมี ก าร
กลาวถึงและสามารถระบุปจ จัยกำหนด
อยางกวางๆ ในภาพรวม

จังหวัด A เริ่มมีการแลกเปลี่ยนขอมูล และแลกเปลี่ยนขอมูล
ในขณะที่จังหวัด B ไดมีการจัดทำแผน
และใชทรัพยากรรวมกันในการบริการ
สุขภาพ
ทั้งสองจังหวัดมีการพูดคุยถึงคุณคา มี ก ารพู ด ถึ ง คุ ณ ค า ของการป อ งกั น ควบคุมโรครวมกัน
ในการลดปญหา

ในภาพรวมจังหวัดเห็นความสำคัญของ
ปญหาและแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น และ
ทุกภาคสวนมีความตระหนักตอความ
ร ว มมื อ ในการทำงานเพื ่ อ ลดป ญ หา
โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง โดยในระดับจังหวัด
เห็นดวยตอการทำงานรวมกันหลาย
ภาคสวนเพื่อลดปญหา
-

จังหวัด E,F

ในและนอกภาคสาธารณสุข ตระหนัก
ตอปญหาและเห็นความสำคัญของโรค
ไมติดตอในชุมชน สวนใหญตระหนัก
ตอความรวมมือในการทำงานรวมกัน
เพื่อลดปญหา

ทั ้ ง สองจั ง หวั ด ทุ ก ภาคส ว นมี ค วาม
ตระหนั ก และเห็ น ว า เบาหวานและ
ความดั น โลหิ ต สู ง เป น ป ญ หาที ่ ม ี ผ ล
กระทบต อ ตนเอง ครอบครั ว และ
ชุมชน รวมทัง้ ตระหนักถึงความรวมมือ
ในการทำงานระหวางภาคสวนตางๆ

จังหวัด C,D

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

7. ผลการประเมินความสามารถ การจัดการ ปองกันและควบคุมโรค

หัวขอ

การรวมกันทำงานกลุมจังหวัด A,B
และ C,D มีการแลกเปลี่ยนขอมูล
มีเพียงจังหวัดเดียว (B) ทีร่ ะบุวา มีการ
จัดทำแผนและใชทรัพยากรรวมกัน
มีการพูดถึงคุณคาของการปองกัน
ควบคุมโรครวมกันในของกลุม จังหวัด
A,B และ C,D
ยั ง ไมม ีก ารตั้ งเปา ประสงคร  ว มกั น
ส ว นใหญ เ ป น การดำเนิ น การตาม
นโยบาย มีเพียงจังหวัดเดียว (C)
มีการตั้งเปาประสงคที่จะบรรลุตาม
ภารกิจที่สอดคลองกับนโยบาย
สวนใหญของทุกกลุม จังหวัดตระหนัก
ถึงปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ
บางสวนในจังหวัด C,D,E,F มีการ
กลาวถึงและระบุปจจัยกำหนดแต
ไมมีการรวบรวมขอมูล

ทุกภาคสวนตระหนักถึงปญหาโรค
ไมติดตอและสวนใหญตระหนักถึง
ความรวมมือในการทำงานรวมกัน
ระหวางภาคสวนตางๆ

ภาพรวมประเทศ

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553
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แตยังไมมีการรวบรวมขอมูลในระดับ
จังหวัดและยังไมชดั เจนในการนำขอมูล
ปจจัยกำหนดไปใชในการวางแผนและ
ประเมินผล
แตพบวาการจัดกิจกรรมเชิงรุก นอกจาก
นี้ มีการสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรู
และการสนับสนุนนโยบายตามรองขอ
มีความรวมมือภายใตงานตามนโยบาย
สวนการดำเนินการดานกฎหมาย/กฎ สวนการดำเนินการดานกฎหมาย/กฎ
ระเบียบ มาตรการทางสังคมเปนการ
ระเบียบระบุไดตามนโยบาย
ดำเนินงานตามนโยบาย
ยังไมพบวามีโครงสรางความรวมมือ จังหวัดมีการดำเนินการในสถานศึกษา
กับสถานศึกษาอยางเปนระบบ สวนใน และสถานที่ทำงานเปนความรวมมือ
สถานที ่ ท ำงานมี ก ลไกความร ว มมื อ ตามนโยบายสวนกลาง
ภายใตนโยบายและโครงการเฉพาะ
มีการประเมินความจำเปนความตองการ ยังไมมีการรวบรวมขอมูลและนำเสนอ
ด า นสุ ข ภาพ แต ย ั ง ขาดข อ มู ล เพื ่ อ อยางเปนระบบ ในภาพรวมของจังหวัด
ประเมินความตองการการบริการดาน มีการนำขอมูลมาวางแผน
สาธารณสุขเพื่อการปองกันควบคุม
โรคเชิงรุก
มีการคำนึงถึงรากสาเหตุเฉพาะการ บริการทางคลินิกระดับบุคคล แตการ
ปฏิบัติกิจกรรมนำมาพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมเปนครั้งคราว

-

แตมีเพียงภาคสาธารณสุขที่ใชขอมูล
ในการออกแบบการบริการเพื่อตอบ
สนองตอปจจัยกำหนดทางสังคมตอ
สุขภาพทั้งเชิงรุกและรับ
รวมทัง้ มีความรวมมือกับภาคสวนอืน่ ๆ
ในการจัดการปจจัยกำหนด

จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

แตไมไดมกี ารเก็บรวบรวมและนำไปใช
ในการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร
รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการของ
จังหวัดในภาพรวม
มีการออกแบบรายละเอียดกิจกรรม
ตามแผนงาน/โครงการตามนโยบาย
สวนกลางใหสอดคลองกับจังหวัด

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

มีความตระหนักถึงรากของสาเหตุแต
ยังไมมีความชัดเจนในการเชื่อมโยงกับ
มาตรการโครงการกิจกรรมทีส่ อดคลอง
กับสาเหตุหรือปจจัยเสี่ยงเดนในพื้นที่

มีการรวมดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษา
และมี ก ารร ว มมื อ ในการดำเนิ น งาน
พัฒนาและกิจกรรมพิเศษตามนโยบาย
ในสถานที่ทำงาน
ประเด็น 3 สมรรถนะ ทั้งสองจังหวัดมีการประเมินประชากร
ดานสาธารณสุขและ กลุมเสี่ยง มีการรวบรวมขอมูลระบาด
วิทยาแตไมสม่ำเสมอ
โครงสรางภายใน

หัวขอ

ทั้งสามกลุมจังหวัดมีความตระหนัก
ถึงรากสาเหตุการเกิดโรคแตกตางกัน
โดยจังหวัดกลุม C,D เปนกลุม ทีค่ ำนึง
ถึงและนำมาพัฒนาโครงการกิจกรรม
บางแตทำเฉพาะดานคลินิกเทานั้น

ในจังหวัด E,F สาธารณสุขมีการใช
ข อ มู ล ในการออกแบบบริ ก ารดู แ ล
รักษาเพื่อตอบสนองปจจัยกำหนด
ทางสังคมฯทั้งเชิงรุกและรับ
มีความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ใน
การจัดการปจจัยกำหนดในจังหวัด
E,F ทุกจังหวัดมีการออกแบบและ
จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจังหวัด
ในงานตามนโยบายและตามรองขอ
ทุกกลุมจังหวัดมีการดำเนินงานตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการ
ตางๆ ในสถานที่ศึกษาและสถานที่
ทำงานตามนโยบายจากสวนกลาง
เฉพาะกลุม A,B และ C,D มีความ
รวมมือกิจกรรมพิเศษหรือโครงการ
เฉพาะ
ทั้งสามกลุมจังหวัดยังไมมีขอมูลทาง
ระบาดวิทยาของจังหวัดและไมได
รวบรวมหรือมีรวบรวมบางแตจะไม
สม่ำเสมอ มีขอมูลประเมินกลุมเสี่ยง

ภาพรวมประเทศ

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B
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มีการนำขอมูลหลักฐานมาใชในการ มีการคำนึงถึงขอมูลหลักฐานและนำ
มาใชในการออกแบบบริการปฐมภูมิ
ออกแบบการดูแลปฐมภูมิ
โดย

มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาแต แตพบวายังไมมกี ารกลาวถึงการประเมิน
สถานการณปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
ไมสม่ำเสมอ
และความต อ งการการป อ งกั น และ
จัดการโรคในชุมชน

มีการประเมินอัตรากำลังความตองการ
บุคลากรในการทำงานแตแผนบุคลากร
และแผนการพัฒนาสมรรถนะดานโรค
ไมติดตอเรื้อรังยังไมชัดเจน

ทั้งสามกลุมจังหวัดมีความตระหนัก
ตอการเขาถึงบริการในมิติทางการ
แพทยมีการเพิ่มโอกาสการเขาถึงให
การบริการทางคลินกิ ใหสอดคลองกับ
สถานการณของพื้นที่

ไมมีแผนการพัฒนาบุคลากรดานโรค
ไมติดตอเรื้อรังโดยเฉพาะแตมีการ
สนับสนุนเปนครั้งคราวตามนโยบาย

ภาพรวมประเทศ

ในภาพรวมจั ง หวั ด ทั ้ ง ผู  บ ริ ห ารและ ทั้งสามกลุมจังหวัดเห็นความสำคัญ
ผูป ฏิบตั งิ านเห็นความสำคัญของบทบาท ของบทบาทการดูแลปฐมภูมิ และกลุม
การดูแลปฐมภูมิ
A,B เห็นดวยกับการทำงานเชื่อมโยง
ชุมชน แมวาจะมีความกังวลอยูบาง
กับการคัดกรองความเสี่ยงและโรค
ที่จะเพิ่มภาระตอระบบบริการ
มีการประเมินสถานการณปญหาโรค ทัง้ สามกลุม จังหวัดในการดูแลปฐมภูมิ
ไมติดตอเรื้อรัง
มีการประเมินสถานการณปญหาโรค
เรื้อรังบาง และความตองการการ
ปองกันและจัดการโรคเรือ้ รังในชุมชน
แตไมสม่ำเสมอ
นำขอมูลหลักฐานมาออกแบบการดูแล ทั้งสามกลุมจังหวัดมีการคำนึงถึงนำ
ปฐมภูมิ
ขอมูลหลักฐานมาออกแบบการดูแล
ปฐมภูมิ

ไมพบวามีแผนการพัฒนาบุคลากรดาน
โรคไมติดตอเรื้อรังโดยเฉพาะ แตมีการ
พัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่โดยมี
การประเมินภายในแตละกลุม งาน และ
ทั ้ ง สองจั ง หวั ด มี แ ผนการจั ด สรรงบ
ประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งมีการพัฒนาการจัดการบริการ
และรูปแบบเพื่อใหประชาชนเขาถึง
บริการ

จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

ไมมแี ผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเฉพาะ
ดานโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง มีการสนับสนุน
การพั ฒ นาสมรรถนะเจ า หน า ที ่ ต าม
นโยบาย นอกจากนี ้ ม ี ก ารจั ด สรร
ทรั พ ยากรเพื ่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรเป น
ครั้งคราว
เฉพาะจังหวัด B ไมมปี ญ
 หาการคมนาคม มีความตระหนักตอการเขาถึงบริการ
จึงเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการ โดยจัดใหมีการบริการเชิงรุก
ระดับ สู งโดยตรง ในการพัฒ นาการ
จัดการบริการและรูปแบบเพื่อใหเขา
ถึงบริการ จังหวัด A มีกระบวนการวาง
แผนงาน/โครงการคอนขางชัดเจน
ประเด็น 4 สมรรถนะ ทั้งสองจังหวัดเห็นความสำคัญในการ ทุกภาคสวนเห็นความสำคัญตอการ
ดานการดูแลปฐมภูมิ ดูแลปฐมภูมิ และระบุบทบาทเฉพาะ ดูแลปฐมภูมิ มีการระบุบทบาทของ
และโครงสรางภายใน ของการดูแลปฐมภูมิดานโรคไมติดตอ การดูแลปฐมภูมใิ นการสงเสริม ปองกัน
และรักษาเบื้องตน รวมทั้งการทำงาน
เรื้อรังทีเ่ ชื่อมโยงกับชุมชน
เชิงรุก

หัวขอ

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
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มีกลไกการสงตอที่ชัดเจน รวมกับมี มีระบบการสงตอที่ชัดเจน โดยเฉพาะ มี ก ารพั ฒ นาและสนั บ สนุ น แนวทาง
แนวทางและมีชอ งทางการเขาถึงขอมูล ในจังหวัด C ไดสรางความรวมมือกัน การจัดบริการและสงตอระหวางสถาน
หลายภาคสวนรวมทั้งมหาวิทยาลัย บริการ
ขาวสารดานโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในการพัฒนาระบบครบวงจรสนับสนุน
การควบคุมปองกันในระดับทุติยภูมิ

-

จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

มีบริการเชิงรุกและชุมชนรวมดำเนิน ใชคูมือ/แนวปฏิบัติจากจังหวัดและ
การ ผูใหบริการสามารถเขาถึงคูมือ สวนกลาง

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

มีการใชคมู อื และแนวปฏิบตั ทิ ง้ั ในกลุม
A, B และกลุม C, D แตยงั ไมเห็นชัดเจน
ในกลุม E,F
ทั้ง 3 กลุมจังหวัดมีการพัฒนาและ
กลไกการสงตอทั้งตามนโยบายสวน
กลางและของจังหวัดเองอยางไรก็ตาม
ความสอดคล อ งตอบสนองต อ การ
ปองกันควบคุมโรคมีความกาวหนา
ไมเทากันทั้งในมิติเชิงรุกและรับ
ทั้งสามกลุมจังหวัดไมมีแผนพัฒนา
บุคลากรในการดูแลปฐมภูมโิ ดยเฉพาะ
แตมีการสนับสนุนการพัฒนาจำนวน
และสมรรถนะของบุคคลเปนครัง้ คราว
ตามนโยบายสวนกลางและโครงการ
เฉพาะของเขตในจังหวัด E ที่พบมี
การใหการสนับสนุนอยางเพียงพอ

ภาพรวมประเทศ

พบวาทัง้ สองจังหวัดยังไมมแี ผนทรัพยากรบุคคลและแผนการพัฒนาสมรรถนะ
ดานโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง แตมกี ารจัดสรร
บุคลากรรับผิดชอบงานตามความจำเปน
และมี ก ารประเมิ น สมรรถนะของ
บุคลากรในภาพรวม มีการสนับสนุน
การอบรมเปนครัง้ คราวตามความจำเปน

มีแผนบุคลากรดานการดูแลปฐมภูมิ
ตามกรอบอั ต รากำลั ง แต ไ ม ม ี แ ผน
ดานโรคไมติดตอเรื้อรังโดยเฉพาะ แต
มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรระดับปฐมภูมิ รวมทั้งมีการ
สงเสริมและสนับสนุนสิ่งจูงใจในการ
พัฒนาความสามารถ

ในการวางแผนทรัพยากรบุคคลในการ
ดูแลปฐมภูมิยังไมชัดเจน แตมีแผน
การพัฒนาสมรรถนะที่จำเปนในภาค
สาธารณสุขในภาพรวมและมีการจัดสรร
ทรั พ ยากรตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
ในการดูแลปฐมภูมิ โดยจังหวัด E มีการ
ใหการสนับสนุนเพียงพอ และพบวา
ทั ้ ง สองจั ง หวั ด มี ก ารส ง เสริ ม /ให ส ิ ่ ง
จูงใจในการพัฒนาความสามารถในการ
ดำเนินงาน
ประเด็น 5 สมรรถนะ ทั้งสองจังหวัดสวนใหญยังไมไดมีการ ชุมชนมีสวนรวมคิดรวมทำในการปอง ชุ ม ชนเข า มามี สว นรว มดานปองกัน พบว า ในสามกลุ  ม จั ง หวั ด มี ค วาม
ควบคุ ม โรคไม ต ิ ด ต อ เรื ้ อ รั งเป น ครั ้ ง แตกตางกันในการมีสวนรวมคิดรวม
ของชุมชนและ
เขามารวมคิดเพื่อลดจำนวนผูปวยและ กันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
คราว
โครงสรางภายใน
ภาระจากโรคกลุมนี้อยางชัดเจน
ทำของชุมชน โดยพบวากลุมจังหวัด
ที่มีการเพิ่มขึ้นของผูปวยในสูงมาก
การมีสวนรวมของชุมชนต่ำ

หัวขอ

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ประเด็น 6
การบูรณาการ
ปองกันและจัดการ
โรคไมติดตอเรื้อรัง

หัวขอ

จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

ภาพรวมประเทศ

มีการประเมินสุขภาพและมีขอมูลอยู มีการรวบรวมขอมูลแตไมชัดเจนวามี มีการประเมินสถานการณปญ
 หาสุขภาพ ทั ้ ง สามกลุ  ม จั ง หวั ด มี ก ารประเมิ น
การประเมินความจำเปนของประชาชน ของชุมชน
ในชุมชน
สถานการณปญ
 หาสุขภาพของชุมชน
ดานสุขภาพ
แต ไ ม ช ั ด เจนในการประเมิ น ความ
ตองการบริการสุขภาพ
บางชุมชนมีกลยุทธ ในการระดมทุน จังหวัด C มีการระดมทุนจากชุมชน มีการใชทรัพยากรรวมกันทั้งอำเภอ จากทั้ง 3 กลุมจังหวัดเพิ่งเริ่มการ
จัดตั้งเปนกองทุนผูปวยเรื้อรัง มีเงิน ลักษณะเมืองและชนบทแตไมถึงการ ระดมทรัพยากรรวมกันในชุมชนใน
เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
บริจาคจากวัดและเงินกองทุนสุขภาพ ระดมทรัพยากร
กลุมจังหวัดที่มีการเพิ่มสูงมากและ
ตำบล ในขณะที่จังหวัด D ยังไมมีแผน
1 จังหวัดในกลุมจังหวัดมีการเพิ่ม
ในการระดมทรัพยากรจากชุมชน
การปวยปานกลางโดยยังเนนไปที่
การดูแลสุขภาพทั่วไปและผูปวย
ทัง้ สองจังหวัดมีการพัฒนาความสามารถ ทั้งสองจังหวัดมีการพัฒนาศักยภาพ และพบวายังไมชัดเจนในการพัฒนา การพั ฒ นาความสามารถของการ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ความสามารถของผูนำเฉพาะเรื่องโรค เป น ผู  น ำมี ก ารดำเนิ น การในกลุ  ม
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ในจั ง หวั ด
ไมติดตอเรื้อรัง
ที่มีการเพิ่มขึ้นของผูปวยในแตไม
ชัดเจนในกลุมจังหวัดที่มีแนวโนม
ลดลง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับชุมชน มี ก ารแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ร  ว มกั น ใน อยางไรก็ตามทั้งสองจังหวัดมีการแลก ทั้งสามกลุมจังหวัดมีการแลกเปลี่ยน
ชุมชน
เปลีย่ นเรียนรูทง้ั ในเขตเมืองและชนบท เรียนรูใ นชุมชนโดยกลุม E,F มีกจิ กรรม
นี้ ทั้งในเมืองและชนบท
ทั้งสองจังหวัดสวนใหญมีความเขาใจ สวนใหญมคี วามรวมมือในการวางแผน ยังไมมคี วามรวมมือในการทำงานอยาง มีความเขาใจในการรวมมือและทำงาน
และดำเนินกิจกรรม
การดำเนินงานอยางเปนระบบ
อยางเปนระบบกับหนวยงานอื่นใน
เปนระบบ
กลุ  ม ที ่ ม ี ก ารเพิ ่ ม ขึ ้ น ของผู  ป  ว ยใน
เทานั้น

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
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หัวขอ

96
มีความรวมมือในการวางแผน

มีการรวมมือกันในแผนงาน/โครงการ
ในขณะที่จังหวัด F สวนใหญเขาใจ
และระบุเรื่องการบูรณาการและการ
ประสานงาน และมีโครงสรางความ
รวมมือในโครงการยอยทีช่ ดั เจนในกลุม
ยอย จังหวัด E มีการรวมวางแผนกับ
ภาคสาธารณสุข เพือ่ สรางความเขมแข็ง
ในการลดปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง

จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

ผูเกี่ยวของของทั้งสามกลุมจังหวัด
มีการรวมวางแผนกับสวนตางๆ ตาม
นโยบายจังหวัดและยังไมมกี ารพูดคุย
ใหคุณคาการจัดลำดับความสำคัญ
ของปญหา เฉพาะจังหวัด F ทีส่ ว นใหญ
เขาใจระบุประเด็นประสานมีโครงสราง
ความรวมมือชัดเจนในโครงการยอย
ตางๆ

ภาพรวมประเทศ

ยังไมมีกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุน ทั้งสองจังหวัด มีกลไกสนับสนุนการ มีกลไกความเชื่อมโยงความตอเนื่อง
เชือ่ มโยงความตอเนื่องตามนโยบาย ตามนโยบายและการบริการสุขภาพ
ความเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง
รายบุคคลในกลุมจังหวัด A,B และ
กลุมจังหวัด E,F
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและระบบที่ มีระบบที่รองรับการใชขอมูลรวมกัน มีระบบรองรับในการใชขอ มูลรวมกัน
ในการกำกั บ ติ ด ตามเฝ า ระวั ง และ
รองรั บ ให เ กิ ด ข อ มู ล ร ว มกั น ในการ
ประเมินผลของจังหวัด B จังหวัด C
ติดตาม เฝาระวังและประเมินผลตาม
และจังหวัด E,F
ตัวชี้วัด
แตยังไมพบความรวมมือในการพัฒนา มีความรวมมือในการแลกเปลีย่ นขอมูล ยังไมมีการพัฒนาขาวสารทางสุขภาพ ไมมกี ระบวนการในการรวมมือพัฒนา
ขาวสารทางสุขภาพทีเ่ ปนขอมูลสำคัญ
ประเด็นขาวสารทางสุขภาพ
ที่ชัดเจน
ขาวสาร
ในการสนั บ สนุ น การป อ งกั น และ
ควบคุมปจจัยเสีย่ ง การสนับสนุนใหมี
สุขภาพดี รวมทั้งการจัดการตนเอง

ยังไมมีการพูดคุยถึงคุณคาและการจัด
ลำดับความสำคัญและการเขาถึงในการ
ลดจำนวนและภาระโรค มี ก ารร ว ม
วางแผนเพื่อสรางความเขมแข็งภายใน
ระบบสาธารณสุขรวมกับเครือขายทั้ง
ภาครัฐและชุมชน และมีการรวมกัน
ดำเนิ น งานในหลายส ว น ได แ ก มี
โครงการรวมกันและดำเนินงานในรูป
สหวิชาชีพ มีการดำเนินงานตามนโยบาย
จังหวัดโดยรวมมือกันหลายภาคสวน
มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล มี ก ลไก
เชื ่ อ มโยงความต อ เนื ่ อ งเฉพาะการ
บริการสุขภาพรายบุคคล ซึ่งเขตเมือง
และชนบทมีขอตกลง
มีการใชขอมูลรวมกัน

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

นอกจากนี ้ ย ั ง ไม ม ี แ ผนพั ฒ นาความ
สามารถในการติ ด ตาม ประเมิ น ผล
และการเรียนรู มีเพียงการสนับสนุน
การพัฒนาตามนโยบาย
ในภาพรวมของจังหวัดมี รายงานตัว
ชี ้ ว ั ด และระบบติ ด ตามผลลั พ ธ ต าม
นโยบาย
ไมพบวาทั้งสองจังหวัดมีการพัฒนา
ความสามารถบุคลากรในการวิเคราะห
สังเคราะหขอมูล แปลผล และรายงาน
ผลลัพธ แตมกี ารมอบหมายผูร บั ผิดชอบ
สวนใหญในภาคสาธารณสุขในเขตเมือง
มีการรวมจัดลำดับ ความสำคัญ ของ
กลยุ ท ธ เ พื ่ อ จั ดทำแผน สว นในภาค
สวนอื่นการรวมจัดลำดับความสำคัญ
ในการป อ งกั น จั ด การโรคไม ต ิ ด ต อ
เรื้อรังยังมีนอย

มีแผนและพัฒนาเจาหนาทีส่ าธารณสุข/ มี ก ารพั ฒ นาความสามารถ อสม.
อาสาสมัครในการกำกับติดตามและ ในการติดตามประเมินผลภาวะสุขภาพ
ประเมินผล
ของคนในชุมชน ในภาพรวมทั้งสอง
จังหวัด

มีการกำหนดตัวชี้วัดและระบบกำกับ มีการกำหนดตัวชีว้ ดั ในภาพจังหวัดและ
ติดตาม ตามนโยบาย
ถายระดับไปยังหนวยงานสาธารณสุข
ทุกระดับตามนโยบายของประเทศ
จังหวัด B มีการพัฒนาความสามารถ ไม พ บว า มี ก ารพั ฒ นาความสามารถ
ผูร บั ผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะห บุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะห
แปรผลขอมูล ในขณะที่จังหวัด A ไมมี ขอมูล ในการจัดการปญหาโรคไมตดิ ตอ
การประเมินและพัฒนาความสามารถ เรื้อรัง
ของบุคลากรนี้โดยเฉพาะ

ประเด็น 8 ภาวะผูนำ ผูนำในแตละระดับมีการรวมจัดลำดับ สวนใหญในภาคสาธารณสุขมีการรวม
การมีหุนสวน
ความสำคัญของกลยุทธในบางประเด็น จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ ในการ
และการลงทุน
ทีเ่ กี่ยวของกับโรคไมติดตอ
ปองกันจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังตาม
นโยบาย

ประเด็น 7 การกำกับ ทัง้ สองจังหวัด มีการนำขอมูลหลักฐาน มี ก ารใช ข  อ มู ล หลั ก ฐานและนำผล ระดับจังหวัดมีการใชขอ มูลหลักฐานเพี
ประเมินผล
ยงบางสวน สวนภาคทองถิน่ ยังไมมกี าร
มาใช ใ นการประเมิ น ผลตามแผนที ่ การประเมินมาใชในการวางแผน
และเรียนรู
ใชขอมูลในการประเมิน
กำหนดไว แตขอมูลที่ไดยังไมไดถูก
นำมาใชในการปรับแผนระยะกลาง

หัวขอ

ทัง้ 3 กลุม จังหวัดโดยเฉพาะภาคสวน
สาธารณสุขมีการนำขอมูลหลักฐาน
ขอเท็จจริงมาใชในการประเมินผล
ในการทำแผน และกำหนดกิจกรรม
ในพืน้ ทีแ่ ตยงั ไมไดใชในการปรับแผน
มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนาเจาหนาที่
สาธารณสุข/อาสาสมัคร ในการกำกับ
ติดตามและประเมินผลภาวะสุขภาพ
ของคนในชุ ม ชนและพั ฒ นาตาม
นโยบาย
มีการกำหนดตัวชีว้ ดั และระบบในการ
กำกั บ ติ ด ตามผลงานและผลลั พ ธ
ตามนโยบาย
ไม ม ี ก ารพั ฒ นาความสามารถของ
บุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูล แปลผล และรายงานผลลัพธ
ในทั้ง 3 กลุมจังหวัด ยกเวนจังหวัด
B ที ่ ม ี ก ารระบุ ก ารพั ฒ นาความ
สามารถฯ
สวนใหญภาคสาธารณสุขในทุกระดับ
มีการรวมจัดลำดับความสำคัญของ
กลยุ ท ธ และออกแบบกิ จ กรรมที ่
สอดคลอง ในการเพิ่มความเข็มแข็ง
ยกเวนกลุมจังหวัด A,B ที่ระบุวา
มีผูนำในทุกระดับการรวมจัดลำดับ
ในประเด็นที่เกี่ยวของ

ภาพรวมประเทศ

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
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หัวขอ
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จังหวัด E,F

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงปานกลาง
(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในลดลง
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง) และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง)

จังหวัด C,D

ผู  น ำองค ก รมี น โยบายและให ก าร
สนับสนุนการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การลดปญหาและสรางเสริมสุขภาพ
ในที่ทำงาน
มีกลไกการกำกับ ติดตามนโยบายและ
ผลลัพธโดยใชระบบปกติ

ทั้งสองจังหวัดมีระบบรายงานตามตัว รวมทัง้ มีกลไกการกำกับ ติดตามนโยบาย ผูนำสวนใหญของทั้ง 3 กลุมจังหวัด
ชี้วัด รวมทั้งมีการนิเทศติดตามและ และผลลัพธของโปรแกรม ที่โปรงใส ใชก ลไกการกำกับติดตามในระบบ
เปนรูปธรรม
ปกติทั้งนโยบาย รายงาน นิเทศงาน
การรายงานอยางตอเนื่อง
เฉพาะกลุมจังหวัด E,F ระบุถึงการ
ติดตามผลลัพธที่เปนรูปธรรมและ
โปรงใส

มีการจัดสิ่งแวดลอมการทำงานที่เอื้อ
ตอการลดปญหาและสรางเสริมสุขภาพ
ในการปองกันโรคในภาพรวม

มีการมอบหมายผูป ระสานระดับจังหวัด มีการมอบหมายผูประสานงานกลยุทธ
และมีการประสานงานภาพรวมเปน ภาพรวมในการปองกันจัดการปญหา
ครั้งคราว
โรคไมติดตอเรื้อรังชัดเจน

ภาพรวมประเทศ

ทั้ง 3 กลุมจังหวัดมีความแตกตาง
ในการสนับสนุนทรัพยากรในแตละ
จังหวัดของกลุม จังหวัด ในการสำรวจ
ครั ้ ง นี ้ ก ารระบุ ถ ึ ง การสนั บ สนุ น
ทรัพยากรตอเนื่องไมไดบงถึงการที่
จังหวัดมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
จำนวนผูปวยในหรือไม
ในภาพรวมของระดับจังหวัดทั้งสอง ทั้ง 3 กลุมจังหวัดมีการมอบหมาย
จั ง หวั ด มี ผ ู  ป ระสานงานกลยุ ท ธ มี ผู  ป ระสานงานภาพรวมแต ย ั ง ขาด
นโยบายและตระหนักตอนโยบาย
คณะกรรมการอาวุโสมาชวยสนับสนุน
การตัดสินใจ
สนับสนุนการจัดสิง่ แวดลอมการทำงาน ผูนำทั้งสามกลุมจังหวัดไมมีความ
แตกตางกันในการสนับสนุนการจัด
สิ่งแวดลอมในสถานที่ทำงาน

มีการสนับสนุนทรัพยากรซึง่ กันและกัน มีการจัดสรรทรัพยากรตามความจำเปน จังหวัด E ในระดับจังหวัดมีขอตกลง
ในการจัดสรรทรัพยากรในระยะยาว
อยางตอเนื่อง
และรองขอ
ในขณะที่ จังหวัด F เปนระยะสั้นและ
ขึ้นกับผูมีอำนาจตัดสินใจ

(จังหวัดที่มีอัตราผูปวยในสูงมาก
และมีแนวโนมอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว)

จังหวัด A,B

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ตารางที่ 23 สรุปทิศการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังของ 3 กลุมจังหวัดและภาพรวมประเทศ
สรุป

มุงเนนจัดการปจจัยสาเหตุ
การปองกันปฐมภูมิเปนพื้นฐาน
การนำการปองกันสูทุกระดับ
การบริการและการเขาถึงบริการ
การจัดการความเสี่ยงในระดับ
การดูแลปฐมภูมิ
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทั้งโดยไมใชยาและใชยา
การสนับสนุนปรับวิถีชีวิต/
การจัดการตนเอง
ความตอเนื่อง ความครอบคลุม
ภาพรวม และการประสาน
การดูแลสุขภาพ
การขับเคลื่อนหนวยบริการ
สาธารณสุขใหตอบสนองโรคเรื้อรัง
อยางมีคุณภาพ

จังหวัด A,B
จังหวัด C,D
จังหวัด E,F
ภาพรวมประเทศ
(จังหวัดที่มีอัตรา
(จังหวัดที่มีอัตรา
(จังหวัดที่มีอัตรา
ผูป ว ยในสูงมากและ ผูป ว ยในสูงปานกลาง ผูป ว ยในลดลงและมี
มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ เร็ว) และมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ แนวโนมเพิม่ ขึน้ ลดลง)
ปานกลาง)
-/+
+/+/-

-/+
-/+
+/-

−
−
+/-

-/+
-/+
+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

++

++

++

++

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+/-

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+
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ตารางที่ 24 สรุปปจจัยความสำเร็จการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังของ 3 กลุมจังหวัด และภาพรวมประเทศ
สรุป

คุณคาและเปาประสงคสุขภาพรวมกัน
ปจจัยกําหนดทางสังคมตอสุขภาพ
สมรรถนะดานสาธารณสุข
และโครงสรางภายใน
สมรรถนะดานการดูแลปฐม
และภูมิโครงสรางภายใน
สมรรถนะของชุมชน
และโครงสรางภายใน
การบูรณาการการปองกันและ
การจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง
การกํากับ ประเมินผล และการเรียนรู
ภาวะผูนำ หุนสวน และการลงทุน

จังหวัด A,B
จังหวัด C,D
จังหวัด E,F
ภาพรวมประเทศ
(จังหวัดที่มีอัตรา
(จังหวัดที่มีอัตรา
(จังหวัดที่มีอัตรา
ผูป ว ยในสูงมากและ ผูป ว ยในสูงปานกลาง ผูป ว ยในลดลงและมี
มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ เร็ว) และมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ แนวโนมเพิม่ ขึน้ ลดลง)
ปานกลาง)
-/+
-/+
+/-

+/-/+
-/+

−
+/-/+

-/+
-/+
-/+

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

-/+

+/-

+/-

+/-

-/+

-/+

-/+

-/+
+/-

-/+
+/-

-/+
+/-

-/+
+/-

หมายเหตุ : ความหมายของกลุมสัญลักษณที่แสดงในตารางสรุป “ทิศการปองกันควบคุม” และ “ปจจัยความสำเร็จ”
+++ = สามในสีห่ รือมากกวาของคุณลักษณะของ”ทิศการปองกันควบคุม” และ “ปจจัยความสำเร็จ” ในขอนัน้ ๆ
และในแตละคุณลักษณะมีคุณภาพเกินครึ่ง
++ = สองในสามหรือไมเกินสามในสีข่ องคุณลักษณะของ “ทิศการปองกันควบคุม” และ “ปจจัย ความสำเร็จ”
ในขอนั้นๆ และในแตละคุณลักษณะมีคุณภาพเกินครึ่ง
+/- = ครึ่งหนึ่งหรือมากกวาแตไมเกินสองในสามของคุณลักษณะของ “ทิศการปองกันควบคุม” และ “ปจจัย
ความสำเร็จ” ในขอนั้นๆ และในแตละขอมีคุณภาพเกินครึ่ง
-/+ = หนึง่ ในสามหรือมากกวาแตไมเกินครึง่ หนึง่ ของคุณลักษณะของ “ทิศการปองกันควบคุม” และ “ปจจัย
ความสำเร็จ” ในขอนั้นๆ และในแตละขอมีคุณภาพเกินครึ่ง
− = นอยกวาหนึง่ ในสามของคุณลักษณะของ “ทิศการปองกันควบคุม” และ “ปจจัยความสำเร็จ” ในขอนัน้ ๆ
และในแตละขอมี คุณภาพเกินครึ่ง
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และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

สวนที่ 2 ขอเสนอแนะภาพรวมจังหวัดตามประเด็นทิศการปองกันและปจจัยความสำเร็จในการจัดการ ปองกัน และควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง
สืบเนื่องจากประเทศไทย ในระยะมากกวายี่สิบปที่ผานมาไดมีการพัฒนา ดำเนินการ และกำลังดำเนินการชุดมาตรการที่
องคการอนามัยโลก แนะนำไววา “นาซื้อที่สุด” (“Best Buys”) ไวเกือบทุกมาตรการในระดับประเทศโดยความรวมมือจากหลาย
ภาคสวน และไดมีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติในพื้นที่อยางตอเนื่อง จึงทำใหระบบและกระบวนการปองกันควบคุมทั้งของภาครัฐ
ภาคความรวมมือ ระบบกลไก และประชาชน มีความสามารถการจัดการการปองกันควบคุมไดในระดับหนึ่ง
ผลภาพรวมสรุปสถานการณจากการประเมินจึงพบวากลุมจังหวัดที่มีสถานการณการเพิ่มของผูปวยใน ทั้งการเพิ่มสูงมาก
สูงปานกลาง หรือลดลง มีปจจัยที่นาจะเปนปจจัยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมีที่มา มาจากปจจัยนำของสภาพแวดลอมความเปนเมือง
ที่เติบโตเร็วมากนอยของกลุมจังหวัดนั้นๆ พฤติกรรมการบริโภคเดิมและที่เปลี่ยนแปลงสูการบริโภคแบบแผนที่เสี่ยงของประชากร
และผลรวมของปฏิสัมพันธของปจจัยเสี่ยงพื้นฐานตอการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือด และเบาหวานที่มีอยูในประชากรกับพฤติกรรม
ปองกันที่เกิดขึ้นหรือมีอยูเดิม รวมทั้งความสามารถของจังหวัดในการขับเคลื่อนทิศการพัฒนาและปจจัยความสำเร็จของการปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังของจังหวัดเอง มากกวาปจจัยพื้นฐานของจังหวัดที่อาจเปนปจจัยกำหนดการเพิ่มของโรคในสวนของดาน
การมีงาน การศึกษา และเศรษฐกิจของจังหวัด
ดังนั้น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทิศทางการปองกันและจัดการในระดับประเทศที่ตองขับเคลื่อนไปใหมากขึ้น ไดแก
การมุงเนนจัดการปจจัยสาเหตุ
เพิ่มคุณภาพการปองกันปฐมภูมิใหเปนพื้นฐานโดยเพิ่มการดำเนินการสวนที่เปนปจจัยกำหนดทางสังคมดานสุขภาพ
ที่เกี่ยวของ และการเพิ่มภูมิตานทานและโอกาสความสามารถจัดการความเสี่ยงในวัยเด็กและคนทำงานใหมีประสิทธิผล
การปรับความสามารถการสนับสนุนและตอบสนองของระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพใหสามารถ
o สนับสนุนปรับวิถีชีวิต/การจัดการตนเอง
o พัฒนาระบบการบริการสุขภาพเพือ่ สนับสนุนการปองกันและจัดการโรคใหเกิดความตอเนือ่ ง ความครอบคลุมภาพรวม
และการประสานการดูแลสุขภาพ ระหวางสาขา หนวยบริการและระดับบริการ เชน เพิ่มความเขมแข็งเชื่อมโยง
ระบบที่ชัดเจนระหวางกลุมเสี่ยงสูงและการดูแลตอเนื่องเมื่อเปนโรคเฉียบพลันไดอยางทันทวงที ฯลฯ
การขับเคลื่อนหนวยบริการสาธารณสุขใหตอบสนองโรคเรื้อรังอยางมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เชน การสรางและพัฒนา
ระบบกำกับเรียนรูคุณภาพการบริการมุงเนนผลลัพธและผลกระทบ การเพิ่มระบบคุณภาพในการกำหนดและพัฒนา
เทคนิคใหเกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทั้งโดยไมใชยาและใชยา รวมทั้งเครื่องมือและการกำหนดมาตรฐานการบริการ
สาธารณสุขอื่นๆ บนพื้นฐานของหลักฐานอางอิงตรวจสอบได เปนตน
การดำรงและเพิ่มคุณภาพการจัดการความเสี่ยงในระดับการดูแลปฐมภูมิ ทั้งในสวนของประเด็นบริการประเมินและลด
ปจจัยเสี่ยงสำคัญที่ยังมีนอย เชน ยาสูบ แอลกอฮฮล และการบริการขับเคลื่อนที่เชื่อมกับชุมชนลดเสี่ยงลดโรค เปนตน
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนทิศทางดังกลาวจะประสบความสำเร็จจำเปนตองพัฒนาปจจัยนำเขาที่สำคัญในสวนของปจจัยความสำเร็จ
8 ปจจัย โดยจากสรุปสถานการณตามตารางสรุปปจจัยความสำเร็จการปองกันโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังของ 3 กลุม จังหวัดและภาพรวมประเทศ
พบวา ปจจัยที่ตองเรงรัดดำเนินการเพื่อใประเทศและจังหวัด ไดแก
เพิ่มความตระหนักและความเขมแข็งของกระบวนการใหเกิดเปาประสงคและคุณคารวมกันของภาคสวนตางๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและจังหวัดไมวาจะอยูในระดับใดของความรุนแรงของโรค
เพิ่มความเขมแข็งของกระบวนการกลไกการระบุ การมีขอมูล การดำเนินการ การเขาถึง และความรวมมือดานทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการลดปจจัยกำหนดทางสังคมดานสุขภาพที่ทำใหเกิดการเพิ่มจำนวน ความรุนแรง และผลกระทบของ
การเกิดโรค
การเพิ่มความเขมแข็งของโครงสรางภายในและความสามารถดานสาธารณสุขดานทั้งกระบวนการระบาดวิทยา การใช
ขอมูลและหลักฐานการปองกันควบคุมโรค การสื่อสารและการบูรณาการการปองกันและควบคุม การกำกับประเมินผล
เรียนรู และการพัฒนากำลังคนและบุคคลากรสาธารณสุข
เสริมสรางระบบที่จำเปนในการสรางการมีสวนรวมการบูรณาการและการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมใหเกิดคุณภาพ
อยางตอเนื่องรวมกัน ไดแก
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o ระบบขอมูล ขาวสาร และการใชขอมูลรวมกัน
o การปรึกษาหารือความรวมมือการปฏิบัติการ
o ระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลและเรียนรู
พัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพใหสามารถสนับสนุนการปองกันปฐมภูมิ
และการสรางสุขภาพใหกับชุมชนอยางครอบคลุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งการดำรงและพัฒนาตอยอดการสนับสนุนการดูแล
สุขภาพและรักษาของผูป ว ยและกลุม เสีย่ งสูงทีป่ อ งกันไดและตองการการสนับสนุน โดยผานกลไกทัง้ การพัฒนาทรัพยากร
และบุคลากร กลไกงบประมาณที่เอื้อ และแรงจูงใจการพัฒนาตนเอง
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพิ่มคุณภาพระบบการเฝาระวังทางระบาดวิทยา การประเมินสถานการณ และขอมูลเพื่อการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร
ดานโรคไมติดตอเรื้อรัง
เสนอใหมีการเตือนภัยและแผนการสื่อสารผลักดันความเขาใจที่ถูกตองและมีประสิทธิผลในการลดเสี่ยงลดโรค และขยาย
ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค โดยเฉพาะชุมชนที่ใกลปวยหรือปวยแลว
การพัฒนาสิ่งแวดลอมทางสังคมและกายภาพ ควรมีประเมินและพัฒนาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต นอกเหนือจากการ
ทำตามนโยบาย
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิผลความครอบคลุมเพื่อเพิ่มความเขมแข็งเชื่อมโยงระบบที่ชัดเจนระหวางกลุมเสี่ยง
สูงและการดูแลตอเนื่องเมื่อเปนโรคเฉียบพลันไดอยางทันทวงที
ทบทวนการใหความสนใจตอปญหาการเขาถึงของผูเปนความดันโลหิตสูงใหพอๆกับเบาหวานและการบริการปองกัน
และลดปจจัยเสี่ยงในคนเปนโรค เพิ่มการใหบริการการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูเปนโรค รวมทั้งประเมินคุณภาพ
การรักษาเชิงระบบเปนระยะ
เพิ่มความเขมแข็งของการสรางภาคีนอกภาคสาธารณสุข และการทำเปาประสงคและแผนยุทธศาสตรสุขภาพรวมกัน
ในการลดปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูทีมงานโรคเรื้อรังของสวนกลางและพื้นที่
จากประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุมโรคในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากทีมงานสวนกลางและพื้นที่
เขารวมดำเนินการ มีการประชุมเตรียมการและศึกษาสถานการณจังหวัดการลงพื้นที่ ทำใหไดเรียนรูและมีการเตรียมความพรอมกอน
ลงพื้นที่ มีการรวบรวมขอมูลที่เปนตัวชี้วัดสถานการณของโรคไมติดตอที่ชัดเจนในระดับจังหวัด เชน ขอมูลอัตราตาย/ปวย ขอมูล
ปจจัยเสี่ยงตางๆ เปนตน ไดเรียนรูกระบวนการประเมินเชิงคุณภาพ ไดแก เครื่องมือ (แบบสัมภาษณ) ใหนำไปใชไดงายขึ้น การตีความ
การจัดหมวดหมูข อ มูล ทักษะของการสัมภาษณ เริม่ มีการเชือ่ มโยง การวิเคราะห และสังเคราะหขอ มูล ไดรบั ทราบความพรอมสถานการณ
จริงในการจัดการปญหาโรคเรือ้ รังของจังหวัดเอง และปญหาความสามารถการจัดการตนเองของจังหวัด รวมทัง้ ในการประเมินผลในครัง้ นี้
สามารถนำมาประยุกตใชในการประเมินดานอืน่ ๆ ได ในการดำเนินงานมีการประสานงานกับทางจังหวัดซึง่ ไดรบั ความรวมมือเปนอยางดี
และเกิดความสัมพันธที่ดีระดับบุคคลที่ทำงานดานโรคไมติดตอระหวางสวนกลางและในพื้นที่
ขอจำกัดการประเมิน
1. เนื่องจากมีความแตกตางของพื้นที่ วัฒนธรรม เศรษฐกิจของพื้นที่ และแนวคิดของประชาชน ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจจะมี
ผลตอขอมูลการประเมินที่ได
2. การเก็บขอมูลการประเมินในครั้งนี้ เปนการประเมินโดยบุคลากรของกรมควบคุมโรค สำนักโรคไมติดตอและสำนักงาน
ปองกันควบคุมโรค อาจทำใหเกิดอคติในการประเมินและมีผลตอความนาเชื่อถือการประเมินได
3. กลุมตัวอยางศึกษาไดรับการสุมเพื่อดำเนินการประเมิน 6 จังหวัดตัวแทน เพื่อเก็บขอมูลผลการประเมินอาจไมคลอบคลุม
ทุกพื้นที่ประเทศ จึงเปนขอมูลสะทอนเพียงบางสวน
4. เครื่องมือการประเมินครั้งนี้ ใชกรอบแนวคำถามที่ประยุกตมาจากในตางประเทศ ซึ่งนำมาปรับใหสอดคลองกับ
องคประกอบหลักของปจจัยความสำเร็จ และบริบทของประเทศไทย
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การเตรียมขอมูลพื้นฐานดานระบาดวิทยาเพื่อการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกันและควบคุม
ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
โรค/ปจจัยเสี่ยง
โรคหลอดเลือดสมองใหญ
อัตราตาย
อัตราผูปวยใน
โรคหัวใจขาดเลือด
อัตราตาย
อัตราผูปวยใน
โรคความดันโลหิตสูง
อัตราตาย
อัตราผูปวยใน
โรคเบาหวาน
อัตราตาย
อัตราผูปวยใน
พฤติกรรมปองกัน และพฤติกรรมเสี่ยง
- การรับรูสถานะสุขภาพถึงดีเยี่ยม
- การบริโภคผักและผลไมประจำวัน
(≥ 5 หนวยมาตรฐาน/วัน)
- มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
- บริโภคอาหารที่มีรสหวาน 1-3 ครั้ง/วัน
- บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง 1-3 ครั้ง/วัน
- ผูที่สูบบุหรี่/ยาสูบในปจจุบัน
การบริโภคแอลกอฮอล
- ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ใน 12 เดือนที่ผานมา
- ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
อยางหนัก
- ภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ≥ 25 kg/m2)
- ภาวะอวน (BMI ≥ 30 kg/m2)
ประเด็นความรูในการปองกันโรค
ผูที่ทราบวาโรคความดันโลหิตสูงสามารถปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคเบาหวานสามารถปองกันได
ผูที่ทราบวาโรคหลอดเลือดสมองใหญสามารถปองกันได
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โรค/ปจจัยเสี่ยง
ผูที่ทราบวาโรคหัวใจขาดเลือดสามารถปองกันได
การออกกำลังกายประจำอยางนอยครั้งละ 30 นาที
ทำใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น
ผูที่ทานอาหารเค็มจะมีโอกาสเปนความดันโลหิตสูง
มากกวาผูที่ทานอาหารจืด
การรับประทานผัก ผลไมชวยปองกันการเกิด
โรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ อัมพาต
การทานอาหารที่มีไขมันสูง ไดแก อาหารทอด
กะทิ ทำใหระดับไขมันในเลือดสูง
คนอวนมีโอกาสเปนเบาหวานมากกวาคนผอม
ผูที่สูบบุหรี่มีโอกาสเปนโรคหัวใจหรือโรคอัมพฤกษ
อัมพาตมากกวาการไมสูบบุหรี่
ผูที่ทราบถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่สามารถหลีกเลี่ยงได
ของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน
ผูที่ทราบอาการของหัวใจวายและหัวใจขาดเลือด
ผูที่ทราบอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
การเขาถึงบริการสุขภาพ
ผูที่ทราบวาตนเองมีประกันสุขภาพ
ระบบประกันสุขภาพที่มี
- ประกันสุขภาพถวนหนา
- ประกันสังคม
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ
- สวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ
- ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน
ผูที่เสียคาใชจายสำหรับการรักษาใหกับสถานบริการ
สุขภาพตางๆ (ไมสามารถเบิกคืนได)
การดูแลสุขภาพผูเสี่ยงและผูเปนโรค
การตรวจวัดระดับความดันโลหิตและระดับ
น้ำตาลในเลือด
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิต
- ผูที่ไดรับการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
การรับการรักษาผูเปนโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการลดอาหารเค็ม
หรือลดการกินเกลือ
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมการกินอาหาร
ที่มีไขมันสูง

อัตรา/ความชุก
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โรค/ปจจัยเสี่ยง
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมน้ำหนักตัว
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการออกกำลังกาย
อยางถูกตองเหมาะสม
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการผอนคลายความเครียด
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการละ ลด เลิกสูบบุหรี่
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการละ ลด เลิกการดื่ม
แอลกอฮอล
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนไทย จีน/
สมุนไพร
- ตรวจวัดระดับความดันโลหิตทุกเดือน
การรับการรักษาผูเปนโรคเบาหวานในปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมการกิน
อาหารหวานจัดไขมันสูง
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการควบคุมน้ำหนักตัว
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการออกกำลังกาย
อยางถูกตองเหมาะสม
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนปจจุบัน
- ผูที่ไดรับการรักษาโดยการกินยาแผนไทย จีน/
สมุนไพร
- ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลทุกเดือน
- ผูที่ไดรับการตรวจเทาเฉลี่ย (ครั้ง/ป)
- ผูที่ไดรับการตรวจดวงตา
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ภาคผนวก ข
สรุปประเด็นคำถามปจจัยความสำเร็จที่ 1 - 8
การพัฒนาระบบกำกับและประเมินผลการจัดการลดปญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาหัวใจและหลอดเลือด HT DM
ขอคำถาม
ในความคิดของทาน คิดวาปญหาโรคเรื้อรัง (CVD/DM/HT)
เปนปญหาทางสุขภาพในชุมชนหรือ มีผลที่เกิดขึ้นรุนแรง
ตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือไม อยางไร
ในการจัดการปญหาโรคเรื้อรังใหลดลงทาน คิดวา
จะดำเนินการใหสำเร็จ โดยคนใดคนหนึ่ง หรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ไดหรือไม
1.1 ในการดำเนินงานลดปญหาโรคเรื้อรัง มีใคร /องคกร/
หนวยงาน เขามารวมทำงานบาง และมีสวนรวม
ในการทำงานอยางไร

แนวคำตอบ

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
1.2 ในกระบวนการทำงานรวมกันทานไดพูดคุยกำหนดคุณคา ก.
รวมกันตอประเด็นของการปองกันจัดการปญหาโรคเรื้อรัง ข.
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของการทำงานรวมกันหรือไม
ค.
อยางไร
ง.
จ.
1.3 ในการนำสูการปฏิบัติการในพื้นที่ ทานมีการกำหนด
ก.
เปาประสงคในการทำงานรวมกันหรือไม อยางไร
ข.
ค.
ง.
จ.
2.1 ทานคิดวาปจจัยกำหนดทางสังคมและสิ่งแวดลอมใด
ในชุมชนของทานที่มีผลตอการจัดการปองกันควบคุม
โรคเรื้อรัง และทานไดมกี ารรวบรวมขอมูลไวหรือไม

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

2.2 ทานไดนำขอมูลปจจัยกำหนดทางสังคมมาใชในการ
วางแผนและประเมินผลหรือไม อยางไร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ตางคนตางทำ
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันสม่ำเสมอ
พบปะกันสม่ำเสมอและเริ่มวางแผนรวมกัน
รวมวางแผนกับSHและพบปะสม่ำเสมอ
ทำงานรวมกันและพยายามใชทรัพยากรรวมกัน
ไมเคยพูดคุย
พูดคุยแตไมมีแถลงการณ
ตกลงในแถลงการณที่เปนคุณคารวม
ใชคุณคารวมในการทำงานของตน
พัฒนากลยุทธและแผนบนพื้นฐานคุณคารวม
ไมมีเปาประสงครวม
มีกระบวนการทำเปาฯรวมบนหลักฐาน
เปาฯ รวมถูกรับรองโดยผูนำแตละแหง
เปาฯ รวมสะทอนในแผน&กลยุทธ หนวยงาน
มีการติดตามความกาวหนาสม่ำเสมอ และปรับเปาฯ
ใหทันสมัย
ไมมีการรวบรวมขอมูล SDOH
ยอมรับวาการรวบรวมขอมูล SDOH สำคัญ
ระบุวาตัวชี้วัด SDOHใดมีความสำคัญในงาน
มีการพัฒนาภาคีในการรวบรวมขอมูล
มีการเก็บรวบรวมฯสม่ำเสมอและใช ออกแบบโปรแกรม
และจัดลำดับความสำคัญ
ไมไดพิจารณานำมาใชในงาน
ตระหนักแตยังไมมีกิจกรรมเนน SDOH
นำเขามาเปนฐานการวางแผน แตยังไมมีกิจกรรม
เฉพาะตอบสนอง
มีกิจกรรมเฉพาะในการแกไขปญหา SDOH
มีการประเมินกิจกรรมการจัดการปญหา SDOH
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ขอคำถาม
2.3 ทานไดรวมกับภาคสวนตางๆ แกไขและจัดการ
เรื่องปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ ใหเหมาะสม
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร

2.4 มีการชวยเหลือทรัพยากรหรืออื่นๆอะไรบาง ในการ
สนับสนุนกิจกรรมในการจัดการเรื่องปจจัยกำหนด
สังคมตอสุขภาพในชุมชน

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

2.5 ในพื้นที่ของทานมีการใชกฎระเบียบหรือขอบังคับอะไร
ที่เปนการสรางเสริมสุขภาพในการลดปจจัยเสี่ยง

ก.
ข.
ค.
ง.

2.6 ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิด
ความรวมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อสรางเสริม
สุขภาพและปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง
2.7 ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิด
ความรวมมือในสถานที่ทำงาน เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง
3.1 หนวยงานของทานมีการประเมินความจำเปนและ
ความตองการดานสุขภาพในชุมชน/กลุมประชากร
เปาหมายที่ทานรับผิดชอบหรือไม อยางไร

จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
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ไมมีความรวมมือระหวางภาคสวน
รูวาหนวยใดควรเขารวมและประสานกับหนวย
ที่ไมใชภาคสุขภาพที่งานดานหนาเปนครั้งคราว
มีการประสานระหวางภาคสวนที่งานดานหนาเปนประจำ
พัฒนาโครงสรางอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนงานของภาคสวน
รวมทำงานผานโครงสรางเพื่อผลักดันนโยบาย
ไมมีการสนับสนุน
สนับสนุนเปนครั้งคราว
สนับสนุนเปนประจำในเรื่องสถานที่ประชุมและอื่นๆ
จัดเวลาใหผูปฏิบัติงานสนับสนุนชุมชนในการจัดการ
ปญหา SDOH
มีนโยบายที่ดีในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนทรัพยากร
และใหชุมชนรวมจัดลำดับความสำคัญ
ไมมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ
ระบุกลยุทธที่เกี่ยวกับ กฎฯระเบียบเปนเรื่องสำคัญ
ในการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อฯ
มีภาคีระหวางหนวยงาน เพื่อเริ่มงานตามกลยุทธ
มีการผลักดันประเด็นกลยุทธไปสูระดับที่เหมาะสม
ในภาครัฐ และรณรงคสื่อสารตอสาธารณะ
นำกฎหมาย ระเบียบ สูการบังคับโดยรัฐ
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมภาคีกับโรงเรียน
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมเปนภาคีฯ
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
ไมมีการประเมินสุขภาพชุมชน
มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาไมสม่ำเสมอ
มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาสม่ำเสมอ
ชุมชนรวมในกระบวนการประเมิน มีการรวบรวม
ขอมูล SDOH
การประเมินฯ ระบุประชากรกลุมเสี่ยงสำคัญในการลง
Intervention และจัดสรรทรัพยากร

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ขอคำถาม
3.2 หนวยงานของทานมี การวางแผนบุคคลากรดาน
โรคเรื้อรังที่ตองการหรือไม หากมีกระบวนการ
เปนอยางไร
3.3 หนวยงานของทานสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของ
เจาหนาที่ (staff) ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
หรือไม อยางไร
3.4 การนำแผนพัฒนาบุคคลากรดานโรคเรื้อรังไปสู
การปฏิบัติ ไดมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรบาง
การจัดหาและจัดสรรเปนอยางไร

3.5 หนวยงานของทานไดทำ/พัฒนาอะไร เพื่อใหแนใจวา
ประชาชนกลุมที่มีปญหาในการเขาถึงบริการ สามารถ
เขาถึงการบริการและโปรแกรมการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังตางๆ ของสถานบริการได

แนวคำตอบ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

3.6 ในการพัฒนานโยบายหรือการออกแบบโปรแกรมหรือ
การบริการ ทานไดนำ รากของสาเหตุตางๆ (Root of
causes) ที่เกิดการเพิ่มจำนวนการเกิดโรคหรือ
ปญหาผลกระทบการเกิดโรค มาเชื่อมโยงกับปญหา
โรคเรื้อรังในประชากร มาพิจารณาหรือไม อยางไร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ไมเคยมีแผน
มีการประเมินความตองการแรงงานในการทำงานโรคเรื้อรัง
มีการพัฒนาแผนทรัพยากรบุคคล
แผนทรัพยากรบุคคลถูกนำสูการปฏิบัติ
มีการประเมินแผน ปรับแผน จากผลการประเมิน
ไมมีแผนพัฒนามืออาชีพ (เชี่ยวชาญ)
มีการประเมิน Competencies ดานโรคเรื้อรัง
มีแผนการพัฒนามืออาชีพ (เชี่ยวชาญ)
นำแผนพัฒนามืออาชีพ(เชี่ยวชาญ)สูการปฏิบัติ
มีการประเมินแผน ปรับแผน จากผลการประเมิน
ไมมีการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและการพัฒนามืออาชีพ
มีการจัดสรรเปนครั้งคราว
หนวยงานมีแผนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จำเปน
มีนโยบาย/การสนับสนุนของชุมชน และขอตกลงในการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จำเปน
มีทรัพยากรเพียงพอที่ใชในการพัฒนาตามแผน
จัดบริการและโปรแกรมโดยไมไดพิจารณาเรื่องการเขาถึง
รวมการเขาถึงไวในการประเมินความตองการของชุมชนดวย
ตระหนักถึงการคนหาและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
การเขาถึงที่เปนที่ยอมรับ
พัฒนามาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อการเขาถึงบริการ เชน
การแปลภาษาตางๆ หรือระดับการรูหนังสือ
มีกระบวนการวางแผนที่นำชุมชนเขารวมในการระบุประเด็น
และการพัฒนารวมทั้งการบริการสงเสริมสุขภาพและขาวสาร
สุขภาพ มีกลยุทธในการปรับปรุงการเขาถึงการสงเสริม
สุขภาพ การคัดกรอง และการจัดการโรคเรื้อรัง มีการจัดสรร
เงินสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและกลยุทธชิงรุก
การทำโครงการไมมีการนำ RC เขาสูการพิจารณาดวย
หนวยงานตระหนักในทฤษฎีและการวิจัย ที่มีความสัมพันธ
ของ โรคเรื้อรังกับ RC
สนับสนุนเจาหนาที่ในการพัฒนาทักษะการวางแผนบน
พื้นฐานของ ทฤษฎีสาเหตุ
แผนโครงการทำขึ้นโดยใช RC เสมอ สนับสนุนใหมีการ
กลาวถึง RC ในงานของภาคสวนตาง ๆ
โปรแกรมการประเมินรวมผลกระทบของ RC ดวย
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ขอคำถาม
4.1 การดูแลปฐมภูมิมีบทบาทอะไรในแผนการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรังของเขต/จังหวัด

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

4.2 ในการดูแลปฐมภูมิ มีการประเมินสถานการณปญหา
โรคเรื้อรังและความตองการการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังในชุมชน หรือไม อยางไร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

4.3 หนวยงานของทาน วางแผนบุคลากรดานโรคเรื้อรัง
ที่ตองการในการดูแลปฐมภูมิ หรือไม หากมี
กระบวนการเปนอยางไร
4.4 ผูใหบริการดูแลปฐมภูมิไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา
สมรรถนะที่จำเปน เพื่อปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
หรือไม หากมีเปนอยางไร *เนนบุคคล*

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

4.5 การนำแผนพัฒนาบุคคลากรการดูแลปฐมภูมิ ไปสู
การปฏิบัติ ไดมกี ารจัดสรรทรัพยากรอะไรบาง
การจัดหาและจัดสรรเปนอยางไร

4.6 ทานทำอะไรเพื่อใหแนใจไดวาประชาชนทุกกลุม เขาถึง
บริการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

110

แนวคำตอบ
PC ไมไดรับความสนใจในกลยุทธระดับเขต/จังหวัด
PC เริ่มกิจกรรมโรคเรื้อรังบางอยางดวยตนเอง
ผูเกี่ยวของอื่น นำเอาเรื่อง PC เขามาพูดจาเรื่องกลยุทธ
เขต/จว.
มีการระบุบทบาทเฉพาะของ PC
มีการพัฒนากลยุทธและทรัพยากรเพื่อสรางความสามารถ
ให PC เขมแข็ง
ไมมีการประเมินสุขภาพชุมชน
มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาไมสม่ำเสมอ
มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาสม่ำเสมอ
ชุมชนรวมในกระบวนการประเมิน มีการรวบรวม
ขอมูล SDOH
การประเมินฯระบุประชากรกลุมเสี่ยงสำคัญในการลง
Intervention และจัดสรรทรัพยากร
ไมเคยมีแผน
มีการประเมินความตองการแรงงานในการทำงานโรคเรื้อรัง
มีการพัฒนาแผนทรัพยากรบุคคล
แผนทรัพยากรบุคคลถูกนำสูการปฏิบัติ
มีการประเมินแผน ปรับแผน จากผลการประเมิน
ไมมีแผนพัฒนาสมรรถนะ
เขตพื้นที่และผูใหบริการปฐมภูมิตระหนักเรื่องสมรรถนะ
มีการประเมินสมรรถนะผูใหบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่
ผูใหบริการปฐมภูมิ,ผูเกี่ยวของฯกลุมใหการศึกษาและวิชาชีพ
พูดคุยเรื่อง Training needs และทรัพยากร
มีแผนการอบรมสมรรถนะพื้นฐาน โดยการสนับสนุนของ
หนวยงานรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ไมมีการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและการพัฒนามืออาชีพ
มีการจัดสรรเปนครั้งคราว
หนวยงานมีแผนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จำเปน
มีนโยบาย/การสนับสนุนของชุมชน และขอตกลงในการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จำเปน
มีทรัพยากรเพียงพอที่ใชในการพัฒนาตามแผน
จัดบริการและโปรแกรมโดยไมไดพิจารณาเรื่องการเขาถึง
รวมการเขาถึงไวในการประเมินความตองการของชุมชนดวย
เขต/จังหวัดตระหนักถึงการคนหาและการปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงที่เปนที่ยอมรับ
เขตพื้นที่พัฒนามาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อการเขาถึงบริการ เชน
การแปลภาษาตางๆ หรือ ระดับการรูหนังสือ
แผนการเขาถึงถูกดำเนินการและประเมิน
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ขอคำถาม
4.7 ทานใชขอมูลหลักฐานอะไร มาประกอบการออกแบบ
การดูแลปฐมภูมิในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ใหเกิดประสิทธิผล และใชขอมูลหลักฐานนั้นอยางไร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

4.8 ทานไดรับการสนับสนุนคูมือ/แนวทาง และชองทาง
การเขาถึงขอมูลขาวสารองคความรู เพื่อการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรังหรือไม และไดรับการสนับสนุน
อยางไร (เขาถึงอยางไร)

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

4.9 หนวยงานมีการสงเสริมหรือมีสิ่งจูงใจอะไรบางที่
สนับสนุนในการพัฒนาความสามารถดานการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรังของผูใหบริการดูแลปฐมภูมิ
*เนนหนวยงาน*

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

4.10 กลไกหรือระบบอะไรที่นำมาใชในการสนับสนุนขอมูล
ขาวสารและการสงตอ ระหวางผูใหบริการปฐมภูมิ
หนวยงานสาธารณสุข การดูแลที่บาน และการดูแล
เฉียบพลัน

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

5.1 ชุมชน / องคกรของทานมีสวนรวมคิดรวมทำในการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

แนวคำตอบ
ผูบริหารในเขตพื้นที่ไมไดพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบ
การดูแลปฐมภูมิ (Primary care model) เมื่อกำหนด
กลยุทธฯ
ผูบริหารตระหนักถึงขอมูลหลักฐานที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
การดูแลปฐมภูมิที่มีประสิทธิผล
เขตพื้นที่ประเมินความจำเปนและจัดทำกลยุทธบนขอมูล
หลักฐานในการพัฒนาระบบการดูแลปฐมภูมิ
เขตพื้นที่เรียกรองจังหวัดในการสนับสนุนรูปแบบการดูแล
ปฐมภูมิที่มีประสิทธิผลที่สุดในการปองกันและจัดการโรค ฯ
สามารถใชระบบการดูแลปฐมภูมิและรูปแบบซึ่งเอื้อให
ผูใหบริการทำงานไดอยางเต็มความสามารถ
ไมไดรับการสนับสนุนในการใช CPG และวิธีการจัดการ
ตนเอง
ตระหนักในเรื่องนี้และเขาถึงหรือหามาดวยตนเอง
เขตพื้นที่ประเมินความตองการเพื่อกำหนดวาผูใหบริการฯ
จะเขาถึงไดอยางไร
เขตพื้นที่จัดทำแผนสนับสนุนผูใหบริการฯในการเขาถึงฯ
ผูใหบริการฯเขาถึงไดอยางดี มีการสนับสนุนผานทางการ
พัฒนามืออาชีพในชวงที่จำเปน
หนวยฯ ไมมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะฯ
หนวยฯ ตระหนักในสมรรถนะที่ตองการ
หนวยฯ ประเมินระดับสมรรถนะของผูใหบริการ
หนวยฯ ทำแผนเพื่อชวยใหเขาถึงการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน
หนวยฯ รวมกันทำงานเพื่อจัดทำแผนประสานใหผูใหบริการฯ
เขาถึงการฝกอบรมได
ไมมีกลไกเปนทางการในการสนับสนุนขอมูลและการสงตอ
มีรายการของทรัพยากรชุมชนและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ
รายการทรัพยากรอยูใ นรูปแบบทีผ่ ใู หบริการปฐมภูมเิ ขาถึงงาย
มีการจัดทำกลไกการสงตอที่เปนทางการและนำลงปฏิบัติ
ผูใหบริการปฐมภูมิใชระบบขอมูล/รายการสิ่งตางๆ/ระบบ
การสงตอผนวกเขาในระบบรายงานอีเลคโทรนิคของผูปวย
ไมไดเขารวมในกลยุทธฯของเขตพื้นที่
เขารวมเปนครั้งคราว
กลุมเขตพื้นที่จัดทำรายชื่อกลุม/องคกรชุมชนทุกกลุม
ที่ทำงานโรคเรื้อรังและเชิญใหขามามีสวนรวม
มีสวนรวมในการสื่อสารกับผูเกี่ยวของอื่น ๆสม่ำเสมอ
ผูจัดการอาวุโสของกลุม/องคกรชุมชนรวมเต็มที่ในฐานะ
สมาชิกในกลยุทธของเขตพื้นที่
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ขอคำถาม
แนวคำตอบ
5.2 ชุมชน/องคกรของทาน ไดมีการประเมินสถานการณ
ก. ไมมีการประเมินสุขภาพในชุมชน
ปญหาสุขภาพและความตองการบริการสุขภาพของชุมชน ข. มีการประเมินฯแตขอมูลไมไดรวบรวมไวที่เขตพื้นที่/ชุมชน
หรือไม อยางไร
ค. การประเมินฯมีการรวบรวมขอมูลสภาวะเขตพื้นที่/ชุมชน
อยางเปนระบบ
ง. สมาชิกชุมชนรวมในการประเมินฯ มีการรวบรวมขอมูล
SDOH
จ. การประเมินฯสรางพื้นฐานการวางแผนและการจัดลำดับ
ความสำคัญสำหรับกลุม/ องคกรชุมชนและกลุมนี้มี
ความสามารถที่จะปรับกิจกรรมใหเหมาะกับความจำเปน
ของพื้นที่ได
5.3 ชุมชน/องคกรของทาน มีการพัฒนาความสามารถ
ก. กลุม ฯ ไมมกี ารพัฒนากลยุทธในการสรางภาวะผูน ำทีเ่ ขมแข็งฯ
ของการเปนผูนำ เพื่อการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ข. ผูนำแตละคนมีการพัฒนาผูนำตามโอกาส
ใหทำงานอยางมีประสิทธิผลอยางไร
ค. กลุมฯ มีการประเมินความสามารถของผูนำสม่ำเสมอ
ง. แตละกลุมฯ จัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาผูนำของเขา
จ. แตละกลุมฯ ในเขตพื้นที่จัดทำและสนับสนุนการจัดทำ
แผนรวมในการพัฒนาภาวะผูนำ
5.4 ชุมชน/องคกรของทาน ไดมีการระดมทรัพยากร
ก. ไมมีแผนในการระดมทรัพยากร
เพื่อทำงาน ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม
ข. ริเริ่มเปนครั้งคราวเพื่อใหมีความมั่นใจในทรัพยากรที่จะใช
ค. มีการประเมินความตองการทรัพยากรทั้งหมดในการประเมิน
สุขภาพชุมชน
ง. จัดทำกลยุทธการระดมทรัพยากรและจัดสรรในการดำเนินการ
จ. กลุมฯ ในเขตพื้นที่รวมระดมทรัพยากรตามกลยุทธที่กำหนด
5.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ รื่องการปองกันและควบคุม
ก. ไมมีกลยุทธการเรียนรู
โรคเรื้อรังในชุมชนหรือไม อยางไร
ข. เจาหนาที่และอาสาสมัครเรียนรูดวยตนเอง
ค. กลุมฯ มีระบบสำหรับการยึดอยูกับ best practice ปจจุบัน
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ง. กลุมฯ ประเมินโครงการและความสามารถของเจาหนาที่/
อาสาสมัครตอ best practice เปนประจำ และมีระบบ
ในการสนับสนุนการยอมรับ practice เหลานี้มาใช
จ. กลุมฯ จัดทำยุทธศาสตรความรวมมือในการสนับสนุน
การยอมรับ Best practice มาใช
6.1 ทานและเครือขาย มีความเขาใจในการรวมมือและ
ก. ไมมีความเขาใจรวมกันในระหวาง Stakeholder
ทำงานอยางเปนระบบกับหนวยงานอื่นในการปองกัน
ข. Stakeholder (ST) กลุมยอย มีการทำงานรวมกัน
และจัดการโรคเรื้อรัง เปนอยางไร
ในโครงการรวม
– โครงสรางความรวมมือและการทำงานเชิงระบบ
ค. ST ระบุวิธีการบูรณาการเปนเรื่องสำคัญและเริ่มพูดคุย
ที่เกิดขึ้นแลวมีหรือไม ถามีคืออะไร
เพื่อการกำหนดคุณคารวมและ วิธีการเพื่อชี้นำการทำงาน
ง. ST เห็นพองกับคุณคารวมและวิธีการเขาถึง
จ. ST ใชคุณคารวมเปนฐานในการเชื่อมการจัดลำดับ
ความสำคัญและการวางแผน
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ขอคำถาม
6.2 ทานและผูเกี่ยวของ รวมวางแผนเพื่อสรางความเข็มแข็ง
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังอยางไร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

6.3 มีกลไกอะไรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง
ความตอเนื่อง ในการจัดบริการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังแบบบูรณาการ

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

6.4 ขณะนี้ทานมีระบบอะไรรองรับเพื่อใหเกิดการใชขอมูล
รวมกัน ในการกำกับ ติดตาม เฝาระวังและประเมินผล

6.5 ทานและผูเกี่ยวของมีกระบวนการในการ รวมมือพัฒนา
ขาวสารทางสุขภาพที่เปนขอมูลสำคัญในการสนับสนุน
การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง การสนับสนุนใหมี
สุขภาพดี รวมทั้งการจัดการตนเองในเรื่องโรคเรื้อรัง
หรือไม อยางไร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

7.1 (เขต/จังหวัด) ไดใชขอมูลหลักฐานขอเท็จจริงมาชี้นำ
การทำแผน และกำหนดกิจกรรมในพื้นที่ ในระบบ
การปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง อยางไรบาง
7.2 หนวยงานของทาน/เครือขาย มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัคร ในการกำกับติดตาม
และประเมินผลโรคเรื้อรังหรือไม ถามี ดำเนินการอยางไร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

แนวคำตอบ
ไมมีความรวมมือในการวางแผน
Stakeholder (ST) ตกลงรวมมือกันประเมินสุขภาพชุมชน
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญ กลยุทธและแผน
ST ตกลงรวมปฏิบัติการในหมวดโรค หมวดอายุและ/หรือ
หมวดปจจัยเสี่ยงเดียวกัน
ST ตกลงรวมเชือ่ มการวางแผนและประสานงานอยางตอเนือ่ ง
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการ และการประเมินผลของแผน
ไมมีกลไกการประสานงาน
มีรายการการพัฒนาโครงการปองกันและจัดการฯที่ทันสมัย
มีการระบุประเด็นที่สำคัญในการจัดบริการแบบบูรณาการ
มีการจัดทำขอตกลงและเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการบูรณาการ
เวลาที่รอและดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางตอเนื่อง
ถูกกำกับติดตามเปนประจำเพื่อติดตามผลการบูรณาการ
การบริการ
ไมมีระบบอะไรอยูเลย
ST ตกลงเรื่องดัชนีชี้วัดระบบสุขภาพที่ตองติดตาม
ST จัดทำแผนในการShare ขอมูล
ST เห็นพองตองกันในขอตกลงในการ share ขอมูล
ST ไดรับทรัพยากรและดำเนินการระบบการShare ขอมูล
ไมมีความรวมมือดานขาวสารรวม
ST มีการshare ขอมูลขาวสารโดยรณรงคสอ่ื สารเปนครัง้ คราว
ST กำหนดผูแทนเพื่อรับผิดชอบในการพูดจาเรื่องแผนการ
สื่อสาร
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญของการสื่อสารรวมกัน
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ST นำแผนลงสูการปฏิบัติและรวมประเมินผล ST ดูหนทาง
ในการนำทรัพยากรมารวมกันเพื่อบรรลุผลกระทบที่ใหญกวา
ไมมีการใชขอมูลหลักฐาน
มีระบบการวัดและการประเมินผลของเขต พื้นที่
มีการประเมินผลตามแผนที่กำหนดไว
มีผลการประเมิน
นำผลการประเมินไปใชเพื่อวางแผน ระบบในเขตพื้นที่
ST ไมมีแผนพัฒนาความสามารถในการติดตาม
ประเมินผลและการเรียนรู
ST ประเมินความสามารถของเจาหนาที่/อาสาสมัครในเรื่องนี้
ST จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถรวมและนำสูการปฏิบัติ
ใชทรัพยากรและเรียนรูรวมกัน
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ขอคำถาม
7.3 มีการกำหนดตัวชี้วัดและระบบในการกำกับติดตาม
ผลลัพธของการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรค
เรื้อรังหรือไม ถามีอะไรคือตัวชี้วัดและระบบ

7.4 หนวยงานของทาน กำหนดและพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล แปลผล
และรายงานผลลัพธ การปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ในพื้นที่ใหมีความสม่ำเสมออยางไร

8.1 ทาน ไดมีการรวมจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ
และออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอง ในการเพิ่มความ
เข็มแข็งการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

8.2 ทาน มีขอตกลงในการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรังอยางตอเนื่อง
หรือไม หากมีเปนระยะเวลานานเทาไหร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
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แนวคำตอบ
ไมมีตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามผลลัพธ
ST จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธที่จะตองติดตาม
ST ระบุ ดัชนีชี้วัดที่เปนขอมูลหลักฐาน
ST พัฒนาระบบที่ตองการในการรวบรวมขอมูลตามดัชนีชี้วัด
รวมทั้งระบบการรวบรวมขอมูลที่สอดคลอง
ST ใชขอมูลจากระบบการติดตามผลในการปรับโครงการ
ไมมีความสามารถของเขตพื้นที่ในการวิเคราะหฯ........
มีการประเมินความสามารถของเขตพื้นที่ในเรื่องนี้
ST ทำงานกับบุคคลากรในเขตพื้นที่จัดลำดับความสำคัญ
เพื่อพัฒนาความสามารถในเรื่องนี้
ST และบุคลากรในพื้นที่ ตกลงในกลยุทธการพัฒนาฯ
ST และบุคลากรในพื้นที่พัฒนากลไกเพื่อประสานการพัฒนา
ความสามารถในพื้นที่
ไมมีกลยุทธการจัดลำดับความสำคัญและกิจกรรมที่สัมพันธ
กับกลยุทธ
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ แตไมมีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ และ ST
เขารวมในการทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ ST เขารวม
และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับพื้นที่สำคัญบางพื้นที่
ระบุลำดับความสำคัญของกลยุทธ เปาประสงครว ม และจัดทำ
วัตถุประสงคที่สามารถวัดได จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีเงินทุน
เต็มที่ พรอมกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ ST
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนฯ
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนแตมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่ม
ความตระหนักกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ ในประเด็นฯ
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนฯ ความตระหนักเพิ่มขึ้น กลยุทธ
และกิจกรรมถูกใชในการผลักดันใหผมู อี ำนาจัดสินใจสนับสนุน
เงินทุนตอเนื่อง
มีการใหเงินทุนระยะสั้นสำหรับวิธีการในภาพรวม มีขอตกลง
ตอเนื่องกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ
การใหเงินทุนระยะยาวเปนขอตกลงสวนหนึ่งของกลยุทธ
ที่กลาวถึงในปจจัยความสำเร็จในเครื่องมือนี้
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ขอคำถาม
8.3 ใครเปนผูประสานงานกลยุทธภาพรวมของเขต/จังหวัด
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรัง

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

8.4 ทานมีนโยบายและการสนับสนุนอะไรบาง เพื่อใหเกิด
รูปแบบการจัดสิ่งแวดลอมการทำงาน ที่เอื้อตอการลด
ปญหาและสรางเสริมสุขภาพในการปองกันโรคเรื้อรัง
ในองคกรรับผิดชอบของทาน

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

8.5 ทานมีกลไกอะไร ที่โปรงใส เปนรูปธรรม และผูรับผิดชอบ ก.
ที่ชัดเจน ในการกำกับ ติดตามนโยบาย และผลลัพธของ
โปรแกรม ของการปองกันควบคุมโรคเรื้อรังหรือไม
ข.
อยางไร
ค.
ง.
จ.

แนวคำตอบ
ตางคนตางทำ ไมมีการกำหนดผูประสานกลยุทธ
ไมมีการกำหนดผูประสานฯแตมีกิจกรรมเปนครั้งคราว
มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม แตไมมีคณะกรรมการ
อาวุโสจากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจ ฯ
มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ รวมทัง้ องคกรชุมชนและองคกรสาธารณะ
มารวมตัดสินใจ ฯ
ไมมีนโยบายองคกรในการสรางสิ่งแวดลอมการทำงาน
ที่สงเสริมสุขภาพ
ผูนำองคกรสุขภาพเริ่มตระหนักถึงความตองการสิ่งแวดลอม
สุขภาพในการทำงานและกำลังคนหากลยุทธที่เปนไปได
วัฒนธรรมองคกรสนับสนุนความคิดริเริ่ม แตไมมีนโยบาย
เปนทางการในการสนับสนุนทางเลือกดานสุขภาพ
เริ่มพัฒนานโยบายสนับสนุนการสรางสิ่งแวดลอมการทำงาน
ที่สงเสริมสุขภาพ
มีการนำนโยบายภาพรวมขององคกรสูการปฏิบัติเพื่อ
สนับสนุนการสรางสิ่งแวดลอมการทำงานที่สงเสริมสุขภาพ
ไมมีกลไกที่อธิบายไดในการติดตามผลนโยบาย
และผลลัพธโครงการ
มีการจัดทำแผนการประเมินและดัชนีชี้วัดหลักแตไมมี
การนำลงปฏิบัติ
มีดำเนินการเปนระบบในการสนับสนุนการประเมินผล
การรวบรวมขอมูล และการเตรียมขอมูลพื้นฐานรวมทั้ง
การรายงานอยางตอเนื่อง
จัดทำขอมูลขอมูลพื้นฐานและรายงานตอเนื่องนำเสนอ
ในรูปแบบที่พรอมใชสำหรับผูมีอำนาจตัดสินใจและ
สาธารณะ
รายงานถูกนำมาใชในกระบวนการจัดทำแผนและการกำหนด
นโยบาย การตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญ และการ
จัดสรรงบประมาณ
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ภาคผนวก ค
สำหรับ นายแพทย สสจ., ผชชว., ผอ.รพ., แพทย (รพ.)

วันที.่ .....................................................
ชื่อ−สกุล (ผูรับการสัมภาษณ)................................................................................... ตำแหนง................................................................
หนวยงาน........................................................ อำเภอ................................................ จังหวัด..................................................................
ชุดคำถามที่ 1/6
การพัฒนาระบบกำกับและประเมินผลการจัดการลดปญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
กอนเริ่มสนทนา
• แนะนำตัวและแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
• ขอความรวมมือในการให ความคิดเห็นหรือประสบการณตางๆ เพื่อนำไปเปนประโยชนในการประเมินผลการจัดการ
ลดปญหาโรคเรื้อรัง
• บอกและขออนุญาต วาจะมีการบันทึกเทปและขอจดบันทึกขอมูลหรือความเห็นตางๆ ที่ให เพื่อใหครบถวนมากที่สุด
ขอคำถาม
ในความคิดของทาน คิดวาปญหาโรคเรื้อรัง (CVD/DM/HT)
เปนปญหาทางสุขภาพในชุมชนหรือ มีผลที่เกิดขึ้นรุนแรง
ตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือไม อยางไร
ในการจัดการปญหาโรคเรื้อรังใหลดลงทาน คิดวา
จะดำเนินการใหสำเร็จ โดยคนใดคนหนึ่ง หรือหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่ง ไดหรือไม
1. ในการดำเนินงานลดปญหาโรคเรื้อรัง มีใคร/องคกร/
หนวยงาน เขามารวมทำงานบาง และมีสวนรวม
ในการทำงาน อยางไร (1.1)
2.

ในกระบวนการทำงานรวมกันทานไดพูดคุยกำหนด
คุณคารวมกันตอประเด็นของการปองกันจัดการ
ปญหาโรคเรื้อรัง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของการทำงาน
รวมกันหรือไม อยางไร (1.2)

3.

ในการนำสูการปฏิบัติการในพื้นที่ ทานมีการกำหนด
เปาประสงคในการทำงานรวมกันหรือไม อยางไร (1.3)

4.

กลุมตางๆ/องคกรในชุมชนเขามารวมในกลยุทธ
ภาพรวมของเขต/จังหวัด ในการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังหรือไม อยางไร (5.1)
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0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2

ตางคนตางทำ
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันสม่ำเสมอ
พบปะกันสม่ำเสมอและเริ่มวางแผนรวมกัน
รวมวางแผนกับ SH และพบปะสม่ำเสมอ
ทำงานรวมกันและพยายามใชทรัพยากรรวมกัน
ไมเคยพูดคุย
พูดคุยแตไมมีแถลงการณ
ตกลงในแถลงการณที่เปนคุณคารวม
ใชคุณคารวมในการทำงานของตน
พัฒนากลยุทธและแผนบนพื้นฐานคุณคารวม
ไมมีเปาประสงครวม
มีกระบวนการทำเปาฯ รวมบนหลักฐาน
เปาฯ รวมถูกรับรองโดยผูนำแตละแหง
เปาฯ รวมสะทอนในแผน & กลยุทธ หนวยงาน
มีการติดตามความกาวหนาสม่ำเสมอ และปรับเปาฯ ใหทนั สมัย
ไมไดเขารวมในกลยุทธฯ ของเขตพื้นที่
เขารวมเปนครั้งคราว
กลุม เขตพืน้ ทีจ่ ดั ทำรายชือ่ กลุม /องคกรชุมชนทุกกลุม ทีท่ ำงาน
โรคเรื้อรังและเชิญใหเขามามีสวนรวม
3 มีสวนรวมในการสื่อสารกับผูเกี่ยวของอื่นๆ สม่ำเสมอ
4 ผูจ ดั การอาวุโสของกลุม /องคกรชุมชนรวมเต็มทีใ่ นฐานะสมาชิก
ในกลยุทธของเขตพื้นที่
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5.

ขอคำถาม
ใครเปนผูประสานงานกลยุทธภาพรวมของเขต/จังหวัด
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรัง (8.3)

0
1
2
3
4

6.

7.

ทานและผูเกี่ยวของหลัก เขาใจในเรื่องความรวมมือ
และการทำงานเชิงระบบในการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรัง อยางไร
– โครงสรางความรวมมือและการทำงานเชิงระบบ
ที่เกิดขึ้นแลวมีหรือไม ถามีคืออะไร (6.1)

0
1
2

ทานและผูเกี่ยวของ รวมวางแผนเพื่อสรางความ
เข็มแข็งในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังอยางไร (6.2)

0
1
2
3

3
4

4
8.

ทานและผูเกี่ยวของ มีกระบวนการในการรวมมือพัฒนา
ขาวสารทางสุขภาพที่เปนขอมูลสำคัญในการสนับสนุน
การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง การสนับสนุนใหมี
สุขภาพดี รวมทั้งการจัดการตนเองในเรื่องโรคเรื้อรัง
หรือไม อยางไร (6.5)
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9.

ทานคิดวาปจจัยกำหนดทางสังคมและสิ่งแวดลอมใด
ในชุมชนของทานที่มีผลตอการจัดการปองกันควบคุม
โรคเรื้อรัง และทานไดมกี ารรวบรวมขอมูลไวหรือไม
(2.1)
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แนวตอบ
ตางคนตางทำ ไมมีการกำหนดผูประสานกลยุทธ
ไมมีการกำหนดผูประสานฯ แตมีกิจกรรมเปนครั้งคราว
มีการมอบหมายผูประสานฯ ภาพรวม แตไมมีคณะกรรมการ
อาวุโสจากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
มีการมอบหมายผูประสานฯ ภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
มีการมอบหมายผูประสานฯ ภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ รวมทัง้ องคกรชุมชนและองคกรสาธารณะ
มารวมตัดสินใจฯ
ไมมีความเขาใจรวมกันในระหวาง Stakeholder
Stakeholder (ST) กลุม ยอย มีการทำงานรวมกันในโครงการรวม
ST ระบุวธิ กี ารบูรณาการเปนเรือ่ งสำคัญและเริม่ พูดคุยเพือ่ การ
กำหนดคุณคารวมและ วิธีการเพื่อชี้นำการทำงาน
ST เห็นพองกับคุณคารวมและวิธีการเขาถึง
ST ใชคณ
ุ คารวมเปนฐานในการเชือ่ มการจัดลำดับความสำคัญ
และการวางแผน
ไมมีความรวมมือในการวางแผน
Stakeholder (ST) ตกลงรวมมือกันประเมินสุขภาพชุมชน
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญ กลยุทธและแผน
ST ตกลงรวมปฏิบัติการในหมวดโรค หมวดอายุและ/หรือ
หมวดปจจัยเสี่ยงเดียวกัน
ST ตกลงรวมเชือ่ มการวางแผนและประสานงานอยางตอเนือ่ ง
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการ และการประเมินผลของแผน
ไมมีความรวมมือดานขาวสารรวม
ST มีการshare ขอมูลขาวสารโดยรณรงคสอ่ื สารเปนครัง้ คราว
ST กำหนดผูแทนเพื่อรับผิดชอบในการพูดจาเรื่องแผนการ
สื่อสาร
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญของการสื่อสารรวมกัน
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ST นำแผนลงสูการปฏิบัติและรวมประเมินผล ST ดูหนทาง
ในการนำทรัพยากรมารวมกันเพื่อบรรลุผลกระทบที่ใหญกวา
ไมมีการรวบรวมขอมูล SDOH
ยอมรับวาการรวบรวมขอมูล SDOH สำคัญ
ระบุวาตัวชี้วัด SDOH ใดมีความสำคัญในงาน
มีการพัฒนาภาคีในการรวบรวมขอมูล
มีการเก็บรวบรวมฯ สม่ำเสมอและใช ออกแบบโปรแกรมและ
จัดลำดับความสำคัญ
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ขอคำถาม
10. ทานไดนำขอมูลปจจัยกำหนดทางสังคมมาใชในการ
วางแผนและประเมินผลหรือไม อยางไร (2.2)

11. ทานไดรวมกับภาคสวนตางๆ แกไขและจัดการเรื่อง
ปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ ใหเหมาะสมในการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร (2.3)

12. มีการชวยเหลือทรัพยากรหรืออื่นๆอะไรบาง ในการ
สนับสนุนกิจกรรมในการจัดการเรื่องปจจัยกำหนด
สังคมตอสุขภาพในชุมชน (2.4)
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13. ในพื้นที่ของทานมีการใชกฎระเบียบหรือขอบังคับ
อะไรที่เปนการสรางเสริมสุขภาพในการลดปจจัยเสี่ยง
(2.5)

14. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิด
ความรวมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อสรางเสริม
สุขภาพและปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.6)
15. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิด
ความรวมมือในสถานที่ทำงาน เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.7)
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แนวตอบ
ไมไดพิจารณานำมาใชในงาน
ตระหนักแตยังไมมีกิจกรรมเนน SDOH
นำเขามาเปนฐานการวางแผน แตยังไมมีกิจกรรมเฉพาะ
ตอบสนอง
มีกิจกรรมเฉพาะในการแกไขปญหา SDOH
มีการประเมินกิจกรรมการจัดการปญหา SDOH
ไมมีความรวมมือระหวางภาคสวน
รูวาหนวยใดควรเขารวมและประสานกับหนวย ที่ไมใชภาค
สุขภาพที่งานดานหนาเปนครั้งคราว
มีการประสานระหวางภาคสวนที่งานดานหนาเปนประจำ
พัฒนาโครงสรางอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนงานของภาคสวน
รวมทำงานผานโครงสรางเพื่อผลักดันนโยบาย
ไมมีการสนับสนุน
สนับสนุนเปนครั้งคราว
สนับสนุนเปนประจำในเรื่องสถานที่ประชุมและอื่นๆ
จัดเวลาใหผูปฏิบัติงานสนับสนุนชุมชนในการจัดการปญหา
SDOH
มีนโยบายที่ดีในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนทรัพยากรและให
ชุมชนรวมจัดลำดับความสำคัญ
ไมมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับใด ๆ
ระบุกลยุทธทเ่ี กีย่ วกับ กฎฯระเบียบเปนเรือ่ งสำคัญในการสราง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อฯ
มีภาคีระหวางหนวยงาน เพื่อเริ่มงานตามกลยุทธ
มีการผลักดันประเด็นกลยุทธไปสูระดับที่เหมาะสมในภาครัฐ
และรณรงคสื่อสารตอสาธารณะ
นำกฎหมาย ระเบียบ สูการบังคับโดยรัฐ
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมภาคีกับโรงเรียน
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมเปนภาคีฯ
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ขอคำถาม
16. ในการพัฒนานโยบายหรือการออกแบบโปรแกรม
หรือการบริการ ทานไดนำ รากของสาเหตุตางๆ
(Root of causes) ที่เกิดการเพิ่มจำนวนการเกิดโรค
หรือปญหาผลกระทบการเกิดโรค มาเชื่อมโยงกับปญหา
โรคเรื้อรังในประชากร มาพิจารณาหรือไม อยางไร (3.6)

17. หนวยงานของทานไดทำ/พัฒนาอะไร เพื่อใหแนใจวา
ประชาชนกลุมที่มีปญหาในการเขาถึงบริการ
สามารถเขาถึงการบริการและโปรแกรมการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรังตางๆ ของสถานบริการได (3.5)

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

18. ทานคิดวาการดูแลปฐมภูมิมีบทบาทอะไรในแผนการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังของเขต/จังหวัด (4.1)
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19. กลไกหรือระบบอะไรที่นำมาใชในการสนับสนุนขอมูล
ขาวสารและการสงตอ ระหวางผูใหบริการปฐมภูมิ
หนวยงานสาธารณสุข การดูแลที่บาน และการดูแล
เฉียบพลัน (4.10)
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20. มีกลไกอะไรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง
ความตอเนื่อง ในการจัดบริการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังแบบบูรณาการ (6.3)
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แนวตอบ
การทำโครงการไมมีการนำ RC เขาสูการพิจารณาดวย
หนวยงานตระหนักในทฤษฎีและการวิจยั ทีม่ คี วามสัมพันธของ
โรคเรื้อรังกับ RC
สนับสนุนเจาหนาทีใ่ นการพัฒนาทักษะการวางแผนบนพืน้ ฐาน
ของทฤษฎีสาเหตุ
แผนโครงการทำขึน้ โดยใช RC เสมอ สนับสนุนใหมกี ารกลาวถึง
RC ในงานของภาคสวนตางๆ
โปรแกรมการประเมินรวมผลกระทบของ RC ดวย
จัดบริการและโปรแกรมโดยไมไดพิจารณาเรื่องการเขาถึง
รวมการเขาถึงไวในการประเมินความตองการของชุมชนดวย
ตระหนักถึงการคนหาและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการ
เขาถึงที่เปนที่ยอมรับ
พัฒนามาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อการเขาถึงบริการ เชน การแปล
ภาษาตางๆ หรือระดับการรูหนังสือ
มีกระบวนการวางแผนที่นำชุมชนเขารวมในการระบุประเด็น
และการพัฒนารวมทั้งการบริการสงเสริมสุขภาพและขาวสาร
สุขภาพ มีกลยุทธในการปรับปรุงการเขาถึงการสงเสริมสุขภาพ
การคัดกรอง และการจัดการโรคเรือ้ รัง มีการจัดสรรเงินสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชนและกลยุทธชิงรุก
PC ไมไดรับความสนใจในกลยุทธระดับเขต/จังหวัด
PC เริ่มกิจกรรมโรคเรื้อรังบางอยางดวยตนเอง
ผูเกี่ยวของอื่น นำเอาเรื่อง PC เขามาพูดจาเรื่องกลยุทธเขต/
จว.
มีการระบุบทบาทเฉพาะของ PC
มีการพัฒนากลยุทธและทรัพยากรเพื่อสรางความสามารถให
PC เขมแข็ง
ไมมีกลไกเปนทางการในการสนับสนุนขอมูลและการสงตอ
มีรายการของทรัพยากรชุมชนและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ
รายการทรัพยากรอยูใ นรูปแบบทีผ่ ใู หบริการปฐมภูมเิ ขาถึงงาย
มีการจัดทำกลไกการสงตอที่เปนทางการและนำลงปฏิบัติ
ผูใหบริการปฐมภูมิใชระบบขอมูล/รายการสิ่งตางๆ/ระบบ
การสงตอผนวกเขาในระบบรายงานอีเลคโทรนิคของผูปวย
ไมมีกลไกการประสานงาน
มีรายการการพัฒนาโครงการปองกันและจัดการฯที่ทันสมัย
มีการระบุพื้นที่ที่สำคัญในการจัดบริการแบบบูรณาการ
มีการจัดทำขอตกลงและเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการบูรณาการ
เวลาที่รอและดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางตอเนื่อง
ถูกกำกับติดตามเปนประจำเพื่อติดตามผลการบูรณาการ
การบริการ
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ขอคำถาม
21. หนวยงานของทานมีการประเมินความจำเปนและ
ความตองการดานสุขภาพในชุมชน/กลุมประชากร
เปาหมายที่ทานรับผิดชอบหรือไม อยางไร (3.1)

22. หนวยงานของทานมี การวางแผนบุคคลากรดาน
โรคเรื้อรังที่ตองการหรือไม หากมีกระบวนการ
เปนอยางไร (3.2)
23. หนวยงานของทานไดมีการ วางแผนบุคลากรดาน
โรคเรื้อรังที่ตองการในการดูแลปฐมภูมิ หรือไม
หากมี กระบวนการเปนอยางไร (4.3)
24. หนวยงานของทานสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
ของเจาหนาที่ (staff) ในการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังหรือไม อยางไร (3.3)
25. ผูใหบริการดูแลปฐมภูมิไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา
สมรรถนะที่จำเปน เพื่อปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
หรือไม หากมีเปนอยางไร (4.4)

26. หนวยงานของทาน/เครือขาย มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
เจาหนาที่สาธารณสุข / อาสาสมัคร ในการกำกับติดตาม
และประเมินผลโรคเรื้อรังหรือไม ถามี ดำเนินการอยางไร
(7.2)
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แนวตอบ
ไมมีการประเมินสุขภาพชุมชน
มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาไมสม่ำเสมอ
มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาสม่ำเสมอ
ชุมชนรวมในกระบวนการประเมิน มีการรวบรวมขอมูล SDOH
การประเมินฯระบุประชากรกลุมเสี่ยงสำคัญในการลง
Intervention และจัดสรรทรัพยากร
ไมเคยมีแผน
มีการประเมินความตองการแรงงานในการทำงานโรคเรื้อรัง
มีการพัฒนาแผนทรัพยากรบุคคล
แผนทรัพยากรบุคคลถูกนำสูการปฏิบัติ
มีการประเมินแผน ปรับแผน จากผลการประเมิน
ไมเคยมีแผน
มีการประเมินความตองการแรงงานในการทำงานโรคเรื้อรัง
มีการพัฒนาแผนทรัพยากรบุคคล
แผนทรัพยากรบุคคลถูกนำสูการปฏิบัติ
มีการประเมินแผน ปรับแผน จากผลการประเมิน
ไมมีแผนพัฒนามืออาชีพ (เชี่ยวชาญ)
มีการประเมิน Competencies ดานโรคเรื้อรัง
มีแผนการพัฒนามืออาชีพ(เชี่ยวชาญ)
นำแผนพัฒนามืออาชีพ(เชี่ยวชาญ)สูการปฏิบัติ
มีการประเมินแผน ปรับแผน จากผลการประเมิน
ไมมีแผนพัฒนาสมรรถนะ
เขตพื้นที่และผูใหบริการปฐมภูมิตระหนักเรื่องสมรรถนะ
มีการประเมินสมรรถนะผูใหบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่
ผูใหบริการปฐมภูมิ,ผูเกี่ยวของฯกลุมใหการศึกษาและวิชาชีพ
พูดคุยเรื่อง Training needs และทรัพยากรมีแผนการอบรม
สมรรถนะพื้นฐาน โดยการสนับสนุนของหนวยงานรวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากร
ST ไมมแี ผนพัฒนาความสามารถในการติดตาม ประเมินผลและ
การเรียนรู
ST ประเมินความสามารถของเจาหนาที่/อาสาสมัครในเรื่องนี้
ST จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถรวมและนำสูก ารปฏิบตั ิ ใช
ทรัพยากรและเรียนรูรวมกัน

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ขอคำถาม
แนวตอบ
27. การนำแผนพัฒนาบุคคลากรดานโรคเรื้อรังไปสูการปฏิบัติ 0 ไมมีการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและการพัฒนามืออาชีพ
ไดมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรบาง การจัดหาและ
1 มีการจัดสรรเปนครั้งคราว
จัดสรรเปนอยางไร (3.4)
2 หนวยงานมีแผนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จำเปน
3 มี น โยบาย/การสนั บ สนุ น ของชุ ม ชน และข อ ตกลงในการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จำเปน
4 มีทรัพยากรเพียงพอที่ใชในการพัฒนาตามแผน
28. การนำแผนพัฒนาบุคคลากรการดูแลปฐมภูมิ ไปสู
0 ไมมีการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและการพัฒนามืออาชีพ
การปฏิบัติ ไดมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรบาง
1 มีการจัดสรรเปนครั้งคราว
การจัดหาและจัดสรรเปนอยางไร (4.5)
2 หนวยงานมีแผนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จำเปน
3 มี น โยบาย/การสนั บ สนุ น ของชุ ม ชน และข อ ตกลงในการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จำเปน
4 มีทรัพยากรเพียงพอที่ใชในการพัฒนาตามแผน
29. หนวยงานมีการสงเสริมหรือมีสิ่งจูงใจอะไรบางที่
0 หนวย ฯไมมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะฯ
สนับสนุนในการพัฒนาความสามารถดานการปองกัน
1 หนวยฯตระหนักในสมรรถนะที่ตองการ
และจัดการโรคเรื้อรัง ของผูใหบริการดูแลปฐมภูมิ (4.9) 2 หนวยฯประเมินระดับสมรรถนะของผูใหบริการ
*เนนหนวยงาน*
3 หนวยฯ ทำแผนเพือ่ ชวยใหเขาถึงการพัฒนาสมรรถนะพืน้ ฐาน
4 หนวยฯรวมกันทำงานเพื่อจัดทำแผนประสานใหผูใหบริการฯ
เขาถึงการฝกอบรมได
30. มีการกำหนดตัวชี้วัดและระบบในการกำกับติดตามผลลัพธ 0 ไมมีตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามผลลัพธ
ของการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังหรือไม
1 ST จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธที่จะตองติดตาม
ถามีอะไรคือตัวชี้วัดและระบบ (7.3)
2 ST ระบุ ดัชนีชี้วัดที่เปนขอมูลหลักฐาน
3 ST พัฒนาระบบที่ตองการในการรวบรวมขอมูลตามดัชนีชี้วัด
รวมทั้งระบบการรวบรวมขอมูลที่สอดคลอง
4 ST ใชขอมูลจากระบบการติดตามผลในการปรับโครงการ
31. หนวยงานของทาน กำหนดและพัฒนาความสามารถ
0 ไมมีความสามารถของเขตพื้นที่ในการวิเคราะหฯ........
ของบุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล แปลผล
1 มีการประเมินความสามารถของเขตพื้นที่ในเรื่องนี้
และรายงานผลลัพธ การปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
2 ST ทำงานกับบุคคลากรในเขตพื้นที่จัดลำดับความสำคัญเพื่อ
ในพื้นที่ใหมีความสม่ำเสมออยางไร (7.4)
พัฒนาความสามารถในเรื่องนี้
3 ST และบุคลากรในพื้นที่ ตกลงในกลยุทธการพัฒนาฯ
4 ST และบุคลากรในพื้นที่พัฒนากลไกเพื่อประสานการพัฒนา
ความสามารถในพื้นที่
32. ขณะนี้ทานมีระบบอะไรรองรับเพื่อใหเกิดการใชขอมูล
0 ไมมีระบบอะไรอยูเลย
รวมกัน ในการกำกับ ติดตาม เฝาระวังและประเมินผล
1 ST ตกลงเรื่องดัชนีชี้วัดระบบสุขภาพที่ตองติดตาม
(6.4)
2 ST จัดทำแผนในการShare ขอมูล
3 ST เห็นพองตองกันในขอตกลงในการ share ขอมูล
4 ST ไดรับทรัพยากรและดำเนินการระบบการShare ขอมูล
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ขอคำถาม
33. (เขต/จังหวัด) ไดนำขอมูลหลักฐานมาใชในการทำแผน
การปฏิบัติการ และการประเมินผลการปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรัง อยางไร (7.1)
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34. ทาน ไดมีการรวมจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ
และออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอง ในการเพิ่มความ
เข็มแข็งการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม
อยางไร (8.1)
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35. ทาน มีขอตกลงในการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรังอยางตอเนื่อง
หรือไม หากมีเปนระยะเวลานานเทาไหร (8.2)
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36. ทานมีนโยบายและการสนับสนุนอะไรบาง เพื่อใหเกิด
รูปแบบการจัดสิ่งแวดลอมการทำงาน ที่เอื้อตอการลด
ปญหาและสรางเสริมสุขภาพในการปองกันโรคเรื้อรัง
ในองคกรรับผิดชอบของทาน (8.4)
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แนวตอบ
การพัฒนาระบบการปองกันฯไมอยูบนขอมูลหลักฐาน
ระบบของเขตพื้นที่ใชขอมูลหลักฐานในการจัดทำเปาประสงค
และดัชนีชี้วัดผลงานที่ชัดเจน
พัฒนารูปแบบการจัดทำแผนที่สอดคลองกับหลักเหตุผลเพื่อ
สนับสนุนการประเมินระบบ
การริเริ่มของเขตพื้นที่ถูกประเมินบนรูปแบบการจัดทำแผนที่
สอดคลองกับหลักเหตุผล
การวางแผนระบบในเขตพื้นที่ ถูกปรับเปลี่ยนไปตามผลการ
ประเมิน
ไมมีกลยุทธการจัดลำดับความสำคัญและกิจกรรมที่สัมพันธ
กับกลยุทธ
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ แตไมมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ และ ST เขารวม
ในการทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ ST เขารวม และ
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับพื้นที่สำคัญบางพื้นที่
ระบุลำดับความสำคัญของกลยุทธ เปาประสงครว ม และจัดทำ
วัตถุประสงคที่สามารถวัดได จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีเงินทุน
เต็มที่ พรอมกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ ST
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนฯ
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนแตมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่ม
ความตระหนักกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ ในประเด็นฯ
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนฯ ความตระหนักเพิ่มขึ้น กลยุทธ
และกิจกรรมถูกใชในการผลักดันใหผมู อี ำนาจัดสินใจสนับสนุน
เงินทุนตอเนื่อง
มีการใหเงินทุนระยะสั้นสำหรับวิธีการในภาพรวม มีขอตกลง
ตอเนื่องกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ
การใหเงินทุนระยะยาวเปนขอตกลงสวนหนึ่งของกลยุทธ
ที่กลาวถึงในปจจัยความสำเร็จในเครื่องมือนี้
ไมมนี โยบายองคกรในการสรางสิง่ แวดลอมการทำงานทีส่ ง เสริม
สุขภาพ
ผูนำองคกรสุขภาพเริ่มตระหนักถึงความตองการสิ่งแวดลอม
สุขภาพในการทำงานและกำลังคนหากลยุทธที่เปนไปได
วัฒนธรรมองคกรสนับสนุนความคิดริเริ่ม แตไมมีนโยบายเปน
ทางการในการสนับสนุนทางเลือกดานสุขภาพ
เริ่มพัฒนานโยบายสนับสนุนการสรางสิ่งแวดลอมการทำงาน
ที่สงเสริมสุขภาพ
มีการนำนโยบายภาพรวมขององคกรสูก ารปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุน
การสรางสิ่งแวดลอมการทำงานที่สงเสริมสุขภาพ

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ขอคำถาม
แนวตอบ
37. ทานมีกลไกอะไร ที่โปรงใส เปนรูปธรรม และผูรับผิดชอบ 0 ไมมีกลไกที่อธิบายไดในการติดตามผลนโยบาย และผลลัพธ
ที่ชัดเจน ในการกำกับ ติดตามนโยบาย และผลลัพธของ
โครงการ
โปรแกรม ของการปองกันควบคุมโรคเรื้อรังหรือไม
1 มีการจัดทำแผนการประเมินและดัชนีชี้วัดหลักแตไมมีการ
อยางไร (8.5)
นำลงปฏิบัติ
2 มีดำเนินการเปนระบบในการสนับสนุนการประเมินผล การ
รวบรวมขอมูล และการเตรียมขอมูลพืน้ ฐานรวมทัง้ การรายงาน
อยางตอเนื่อง
3 จัดทำขอมูลขอมูลพื้นฐานและรายงานตอเนื่องนำเสนอใน
รูปแบบที่พรอมใชสำหรับผูมีอำนาจตัดสินใจและสาธารณะ
4 รายงานถูกนำมาใชในกระบวนการจัดทำแผนและการกำหนด
นโยบาย การตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญ และการ
จัดสรรงบประมาณ
ผูสัมภาษณ.............................................................
ผูจดบันทึก.............................................................

123

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

สำหรับ เจาหนาที่สาธารณสุข (สสจ.), สสอ., พยาบาลและเวชกรรมสังคม เวชปฏิบัติฯ (รพ.)
วันที.่ .....................................................
ชื่อ−สกุล (ผูรับการสัมภาษณ)................................................................................... ตำแหนง................................................................
หนวยงาน........................................................ อำเภอ................................................ จังหวัด..................................................................
ชุดคำถามที่ 2 / 6
การพัฒนาระบบกำกับและประเมินผลการจัดการลดปญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
กอนเริ่มสนทนา
• แนะนำตัวและแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
• ขอความรวมมือในการให ความคิดเห็นหรือประสบการณตางๆ เพื่อนำไปเปนประโยชนในการประเมินผลการจัดการลด
ปญหาโรคเรื้อรัง
• บอกและขออนุญาต วาจะมีการบันทึกเทปและขอจดบันทึกขอมูลหรือความเห็นตางๆที่ให เพื่อใหครบถวนมากที่สุด
ขอคำถาม
ในความคิดของทาน คิดวาปญหาโรคเรื้อรัง (CVD/DM/HT)
เปนปญหาทางสุขภาพในชุมชนหรือ มีผลที่เกิดขึ้นรุนแรง
ตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือไม อยางไร
ในการจัดการปญหาโรคเรื้อรังใหลดลงทาน คิดวา
จะดำเนินการใหสำเร็จ โดยคนใดคนหนึ่ง หรือหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง ไดหรือไม
1. ในการดำเนินงานลดปญหาโรคเรื้อรัง มีใคร/องคกร/
หนวยงาน เขามารวมทำงานบาง และมีสวนรวม
ในการทำงานอยางไร (1.1)
2.

ในกระบวนการทำงานรวมกันทานไดพูดคุยกำหนด
คุณคารวมกันตอประเด็นของการปองกันจัดการ
ปญหาโรคเรื้อรัง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของการทำงาน
รวมกันหรือไม อยางไร (1.2)

3.

ในการนำสูการปฏิบัติการในพื้นที่ ทานมีการกำหนด
เปาประสงคในการทำงานรวมกันหรือไม อยางไร (1.3)

4.

ใครเปนผูประสานงานกลยุทธภาพรวมของเขต/จังหวัด
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรัง (8.3)
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แนวตอบ
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ตางคนตางทำ
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันสม่ำเสมอ
พบปะกันสม่ำเสมอและเริ่มวางแผนรวมกัน
รวมวางแผนกับSHและพบปะสม่ำเสมอ
ทำงานรวมกันและพยายามใชทรัพยากรรวมกัน
ไมเคยพูดคุย
พูดคุยแตไมมีแถลงการณ
ตกลงในแถลงการณที่เปนคุณคารวม
ใชคุณคารวมในการทำงานของตน
พัฒนากลยุทธและแผนบนพื้นฐานคุณคารวม
ไมมีเปาประสงครวม
มีกระบวนการทำเปาฯรวมบนหลักฐาน
เปาฯ รวมถูกรับรองโดยผูนำแตละแหง
เปาฯ รวมสะทอนในแผน & กลยุทธ หนวยงาน
มีการติดตามความกาวหนาสม่ำเสมอ และปรับเปาฯ ใหทนั สมัย
ตางคนตางทำ ไมมีการกำหนดผูประสานกลยุทธ
ไมมีการกำหนดผูประสานฯแตมีกิจกรรมเปนครั้งคราว
มีการมอบหมายผูประสานฯ ภาพรวม แตไมมีคณะกรรมการ
อาวุโสจากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
3 มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
4 มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ รวมทัง้ องคกรชุมชนและองคกรสาธารณะ
มารวมตัดสินใจฯ
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5.

6.

ขอคำถาม
ทานและผูเกี่ยวของหลัก เขาใจในเรื่องความรวมมือ
และการทำงานเชิงระบบในการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรัง อยางไร
– โครงสรางความรวมมือและการทำงานเชิงระบบ
ที่เกิดขึ้นแลวมีหรือไม ถามีคืออะไร (6.1)
ทานและผูเกี่ยวของ รวมวางแผนเพื่อสรางความเข็มแข็ง
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังอยางไร (6.2)
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7.

ทานและผูเกี่ยวของมีกระบวนการในการ รวมมือพัฒนา
ขาวสารทางสุขภาพที่เปนขอมูลสำคัญในการสนับสนุน
การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง การสนับสนุนใหมี
สุขภาพดี รวมทั้งการจัดการตนเองในเรื่องโรคเรื้อรัง
หรือไม อยางไร (6.5)
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8.

มีกลไกอะไรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง
ความตอเนื่อง ในการจัดบริการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังแบบบูรณาการ (6.3)

0
1
2
3
4

9.

ทานคิดวาปจจัยกำหนดทางสังคมและสิ่งแวดลอมใด
ในชุมชนของทานที่มีผลตอการจัดการปองกันควบคุม
โรคเรื้อรัง และทานไดมกี ารรวบรวมขอมูลไวหรือไม (2.1)
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แนวตอบ
ไมมีความเขาใจรวมกันในระหวาง Stakeholder
Stakeholder (ST) กลุม ยอย มีการทำงานรวมกันในโครงการรวม
ST ระบุวิธีการบูรณาการเปนเรื่องสำคัญและเริ่มพูดคุยเพื่อ
การกำหนดคุณคารวมและ วิธีการเพื่อชี้นำการทำงาน
ST เห็นพองกับคุณคารวมและวิธีการเขาถึง
ST ใชคณ
ุ คารวมเปนฐานในการเชือ่ มการจัดลำดับความสำคัญ
และการวางแผน
ไมมีความรวมมือในการวางแผน
Stakeholder (ST) ตกลงรวมมือกันประเมินสุขภาพชุมชน
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญ กลยุทธและแผน
ST ตกลงรวมปฏิบัติการในหมวดโรค หมวดอายุและ/หรือ
หมวดปจจัยเสี่ยงเดียวกัน
ST ตกลงรวมเชือ่ มการวางแผนและประสานงานอยางตอเนือ่ ง
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการ และการประเมินผลของแผน
ไมมีความรวมมือดานขาวสารรวม
ST มีการshare ขอมูลขาวสารโดยรณรงคสอ่ื สารเปนครัง้ คราว
ST กำหนดผูแทนเพื่อรับผิดชอบในการพูดจาเรื่องแผนการ
สื่อสาร
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญของการสื่อสารรวมกัน
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ST นำแผนลงสูการปฏิบัติและรวมประเมินผล ST ดูหนทาง
ในการนำทรัพยากรมารวมกันเพื่อบรรลุผลกระทบที่ใหญกวา
ไมมีกลไกการประสานงาน
มีรายการการพัฒนาโครงการปองกันและจัดการฯที่ทันสมัย
มีการระบุพื้นที่ที่สำคัญในการจัดบริการแบบบูรณาการ
มีการจัดทำขอตกลงและเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการบูรณาการ
เวลาที่รอและดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางตอเนื่อง
ถูกกำกับติดตามเปนประจำเพื่อติดตามผลการบูรณาการ
การบริการ
ไมมีการรวบรวมขอมูล SDOH
ยอมรับวาการรวบรวมขอมูล SDOH สำคัญ
ระบุวาตัวชี้วัด SDOHใดมีความสำคัญในงาน
มีการพัฒนาภาคีในการรวบรวมขอมูล
มีการเก็บรวบรวมฯสม่ำเสมอและใช ออกแบบโปรแกรมและ
จัดลำดับความสำคัญ
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ขอคำถาม
10. ทานไดนำขอมูลปจจัยกำหนดทางสังคมมาใชในการ
วางแผนและประเมินผลหรือไม อยางไร (2.2)

11. ทานไดรวมกับภาคสวนตางๆ แกไขและจัดการเรื่อง
ปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ ใหเหมาะสมในการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร (2.3)

12. มีการชวยเหลือทรัพยากรหรืออื่นๆอะไรบาง ในการ
สนับสนุนกิจกรรมในการจัดการเรื่องปจจัยกำหนด
สังคมตอสุขภาพในชุมชน (2.4 )
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13. ในพื้นที่ของทานมีการใชกฎระเบียบหรือขอบังคับอะไร
ที่เปนการสรางเสริมสุขภาพในการลดปจจัยเสี่ยง (2.5)
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14. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิดความ
รวมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.6)
15. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิด
ความรวมมือในสถานที่ทำงาน เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.7)
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แนวตอบ
ไมไดพิจารณานำมาใชในงาน
ตระหนักแตยังไมมีกิจกรรมเนน SDOH
นำเขามาเปนฐานการวางแผน แตยังไมมีกิจกรรมเฉพาะ
ตอบสนอง
มีกิจกรรมเฉพาะในการแกไขปญหา SDOH
มีการประเมินกิจกรรมการจัดการปญหา SDOH
ไมมีความรวมมือระหวางภาคสวน
รูวาหนวยใดควรเขารวมและประสานกับหนวย ที่ไมใชภาค
สุขภาพที่งานดานหนาเปนครั้งคราว
มีการประสานระหวางภาคสวนที่งานดานหนาเปนประจำ
พัฒนาโครงสรางอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนงานของภาคสวน
รวมทำงานผานโครงสรางเพื่อผลักดันนโยบาย
ไมมีการสนับสนุน
สนับสนุนเปนครั้งคราว
สนับสนุนเปนประจำในเรื่องสถานที่ประชุมและอื่นๆ
จัดเวลาใหผูปฏิบัติงานสนับสนุนชุมชนในการจัดการปญหา
SDOH
มีนโยบายที่ดีในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนทรัพยากรและ
ใหชุมชนรวมจัดลำดับความสำคัญ
ไมมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ
ระบุกลยุทธที่เกี่ยวกับ กฎฯระเบียบเปนเรื่องสำคัญในการ
สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อฯ
มีภาคีระหวางหนวยงาน เพื่อเริ่มงานตามกลยุทธ
มีการผลักดันประเด็นกลยุทธไปสูระดับที่เหมาะสมในภาครัฐ
และรณรงคสื่อสารตอสาธารณะ
นำกฎหมาย ระเบียบ สูการบังคับโดยรัฐ
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมภาคีกับโรงเรียน
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมเปนภาคีฯ
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
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16.

ขอคำถาม
หนวยงานของทานมีการประเมินความจำเปนและ
ความตองการดานสุขภาพในชุมชน/กลุมประชากร
เปาหมายที่ทานรับผิดชอบหรือไม อยางไร (3.1)

17. หนวยงานของทานมี การวางแผนบุคคลากรดาน
โรคเรื้อรังที่ตองการหรือไม หากมีกระบวนการ
เปนอยางไร (3.2)
18. หนวยงานของทานสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของ
เจาหนาที่ (staff) ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
หรือไม อยางไร (3.3)
19. หนวยงานของทาน/เครือขาย มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัคร ในการกำกับติดตาม
และประเมินผลโรคเรื้อรังหรือไม ถามี ดำเนินการอยางไร
(7.2)
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20. การนำแผนพัฒนาบุคคลากรดานโรคเรื้อรังไปสูการปฏิบัติ 0
ไดมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรบาง การจัดหาและ
1
จัดสรรเปนอยางไร (3.4)
2
3
21. หนวยงานของทานไดทำ/พัฒนาอะไร เพื่อใหแนใจวา
ประชาชนกลุมที่มีปญหาในการเขาถึงบริการ สามารถ
เขาถึงการบริการและโปรแกรมการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังตางๆ ของสถานบริการได (3.5)

4
0
1
2
3
4

แนวตอบ
ไมมีการประเมินสุขภาพชุมชน
มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาไมสม่ำเสมอ
มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาสม่ำเสมอ
ชุมชนรวมในกระบวนการประเมิน มีการรวบรวมขอมูล SDOH
การประเมินฯระบุประชากรกลุมเสี่ยงสำคัญในการลง
Intervention และจัดสรรทรัพยากร
ไมเคยมีแผน
มีการประเมินความตองการแรงงานในการทำงานโรคเรื้อรัง
มีการพัฒนาแผนทรัพยากรบุคคล
แผนทรัพยากรบุคคลถูกนำสูการปฏิบัติ
มีการประเมินแผน ปรับแผน จากผลการประเมิน
ไมมีแผนพัฒนามืออาชีพ (เชี่ยวชาญ)
มีการประเมิน Competencies ดานโรคเรื้อรัง
มีแผนการพัฒนามืออาชีพ(เชี่ยวชาญ)
นำแผนพัฒนามืออาชีพ(เชี่ยวชาญ)สูการปฏิบัติ
มีการประเมินแผน ปรับแผน จากผลการประเมิน
ST ไมมีแผนพัฒนาความสามารถในการติดตาม ประเมินผล
และการเรียนรู
ST ประเมินความสามารถของเจาหนาที่/อาสาสมัครในเรื่องนี้
ST จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถรวมและนำสูการปฏิบัติ
ใชทรัพยากรและเรียนรูรวมกัน
ไมมีการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและการพัฒนามืออาชีพ
มีการจัดสรรเปนครั้งคราว
หนวยงานมีแผนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จำเปน
มีนโยบาย/การสนับสนุนของชุมชน และขอตกลงในการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จำเปน
มีทรัพยากรเพียงพอที่ใชในการพัฒนาตามแผน
จัดบริการและโปรแกรมโดยไมไดพิจารณาเรื่องการเขาถึง
รวมการเขาถึงไวในการประเมินความตองการของชุมชนดวย
ตระหนักถึงการคนหาและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการ
เขาถึงที่เปนที่ยอมรับ
พัฒนามาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อการเขาถึงบริการ เชน การแปล
ภาษาตางๆ หรือระดับการรูหนังสือ
มีกระบวนการวางแผนที่นำชุมชนเขารวมในการระบุประเด็น
และการพัฒนารวมทั้งการบริการสงเสริมสุขภาพและขาวสาร
สุขภาพ มีกลยุทธในการปรับปรุงการเขาถึงการสงเสริมสุขภาพ
การคัดกรอง และการจัดการโรคเรือ้ รัง มีการจัดสรรเงินสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชนและกลยุทธชิงรุก
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ขอคำถาม
22. ในการพัฒนานโยบายหรือการออกแบบโปรแกรมหรือ
การบริการ ทานไดนำ รากของสาเหตุตางๆ (Root of
causes) ที่เกิดการเพิ่มจำนวนการเกิดโรคหรือปญหา
ผลกระทบการเกิดโรค มาเชื่อมโยงกับปญหาโรคเรื้อรัง
ในประชากร มาพิจารณาหรือไม อยางไร (3.6)

แนวตอบ
0 การทำโครงการไมมีการนำ RC เขาสูการพิจารณาดวย
1 หนวยงานตระหนักในทฤษฎีและการวิจัย ที่มีความสัมพันธ
ของโรคเรื้อรังกับ RC
2 สนับสนุนเจาหนาทีใ่ นการพัฒนาทักษะการวางแผนบนพืน้ ฐาน
ของ ทฤษฎีสาเหตุ
3 แผนโครงการทำขึน้ โดยใช RC เสมอ สนับสนุนใหมกี ารกลาวถึง
RC ในงานของภาคสวนตางๆ
4 โปรแกรมการประเมินรวมผลกระทบของ RC ดวย
23. การดูแลปฐมภูมิมีบทบาทอะไรในแผนการปองกัน
0 PCไมไดรับความสนใจในกลยุทธระดับเขต/จังหวัด
และจัดการโรคเรื้อรังของเขต/จังหวัด (4.1)
1 PC เริ่มกิจกรรมโรคเรื้อรังบางอยางดวยตนเอง
2 ผูเ กีย่ วของอืน่ นำเอาเรือ่ ง PC เขามาพูดจาเรือ่ งกลยุทธเขต/จว.
3 มีการระบุบทบาทเฉพาะของ PC
4 มีการพัฒนากลยุทธและทรัพยากรเพื่อสรางความสามารถให
PC เขมแข็ง
คำถามตั้งแต ขอ 24 ถึง ขอ 32 ถามเฉพาะ สสอ. และเวชกรรมสังคม เวชปฏิบัติ (รพ.)
24. ในการดูแลปฐมภูมิ มีการประเมินสถานการณปญหา
0 ไมมีการประเมินสุขภาพชุมชน
โรคเรื้อรังและความตองการการปองกันและจัดการ
1 มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาไมสม่ำเสมอ
โรคเรื้อรังในชุมชน หรือไม อยางไร (4.2)
2 มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาสม่ำเสมอ
3 ชุมชนรวมในกระบวนการประเมิน มีการรวบรวมขอมูล SDOH
4 การประเมินฯระบุประชากรกลุมเสี่ยงสำคัญในการลง
Intervention และจัดสรรทรัพยากร
25. หนวยงานของทาน วางแผนบุคลากรดานโรคเรื้อรัง
0 ไมเคยมีแผน
ที่ตองการในการดูแลปฐมภูมิ หรือไม หากมี กระบวนการ 1 มีการประเมินความตองการแรงงานในการทำงานโรคเรื้อรัง
เปนอยางไร (4.3)
2 มีการพัฒนาแผนทรัพยากรบุคคล
3 แผนทรัพยากรบุคคลถูกนำสูการปฏิบัติ
4 มีการประเมินแผน ปรับแผน จากผลการประเมิน
26. ผูใหบริการดูแลปฐมภูมิไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา 0 ไมมีแผนพัฒนาสมรรถนะ
สมรรถนะที่จำเปน เพื่อปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
1 เขตพื้นที่และผูใหบริการปฐมภูมิตระหนักเรื่องสมรรถนะ
หรือไม หากมีเปนอยางไร (4.4) *เนนบุคคล*
2 มีการประเมินสมรรถนะผูใหบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่
3 ผูใหบริการปฐมภูมิ,ผูเกี่ยวของฯกลุมใหการศึกษาและวิชาชีพ
พูดคุยเรื่อง Training needs และทรัพยากร
4 มีแผนการอบรมสมรรถนะพื้นฐาน โดยการสนับสนุนของ
หนวยงานรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
27. การนำแผนพัฒนาบุคคลากรการดูแลปฐมภูมิ ไปสูการ
0 ไมมีการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและการพัฒนามืออาชีพ
ปฏิบัติ ไดมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรบาง การจัดหา
1 มีการจัดสรรเปนครั้งคราว
และจัดสรรเปนอยางไร (4.5)
2 หนวยงานมีแผนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จำเปน
3 มี น โยบาย/การสนั บ สนุ น ของชุ ม ชน และข อ ตกลงในการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จำเปน
4 มีทรัพยากรเพียงพอที่ใชในการพัฒนาตามแผน
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ขอคำถาม
28. ทานทำอะไรเพื่อใหแนใจไดวาประชาชนทุกกลุม เขาถึง
บริการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง (4.6)

แนวตอบ
0 จัดบริการและโปรแกรมโดยไมไดพิจารณาเรื่องการเขาถึง
1 รวมการเขาถึงไวในการประเมินความตองการของชุมชนดวย
2 เขต/จังหวัดตระหนักถึงการคนหาและการปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วของ
กับการเขาถึงที่เปนที่ยอมรับ
3 เขตพื้นที่พัฒนามาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อการเขาถึงบริการ เชน
การแปลภาษาตางๆ หรือระดับการรูหนังสือ
4 แผนการเขาถึงถูกดำเนินการและประเมิน
29. ทานใชขอมูลหลักฐานอะไร มาประกอบการออกแบบ
0 ผูบ ริหารในเขตพืน้ ทีไ่ มไดพจิ ารณาประสิทธิผลของรูปแบบการ
การดูแลปฐมภูมิในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ดูแลปฐมภูมิ (Primary care model) เมื่อกำหนดกลยุทธฯ
ใหเกิดประสิทธิผล และใชขอมูลหลักฐานนั้นอยางไร
1 ผูบ ริหารตระหนักถึงขอมูลหลักฐานทีเ่ กีย่ วของกับรูปแบบการ
(4.7 )
ดูแลปฐมภูมิที่มีประสิทธิผล
2 เขตพืน้ ทีป่ ระเมินความจำเปนและจัดทำกลยุทธบนขอมูลหลักฐาน
ในการพัฒนาระบบการดูแลปฐมภูมิ
3 เขตพืน้ ทีเ่ รียกรองจังหวัดในการสนับสนุนรูปแบบการดูแลปฐมภูมิ
ที่มีประสิทธิผลที่สุดในการปองกันและจัดการโรค ฯ
4 สามารถใชระบบการดูแลปฐมภูมแิ ละรูปแบบซึง่ เอือ้ ใหผใู หบริการ
ทำงานไดอยางเต็มความสามารถ
30. ทานไดรับการสนับสนุนคูมือ/แนวทาง และชองทาง
0 ไมไดรบั การสนับสนุนในการใช CPG และวิธกี ารจัดการตนเอง
การเขาถึงขอมูลขาวสารองคความรู เพื่อการปองกัน
ตระหนักในเรื่องนี้และเขาถึงหรือหามาดวยตนเอง
และจัดการโรคเรื้อรังหรือไม และไดรับการสนับสนุน
1 เขตพื้นที่ประเมินความตองการเพื่อกำหนดวาผูใหบริการฯ
อยางไร (เขาถึงอยางไร) (4.8)
จะเขาถึงไดอยางไร
2 เขตพื้นที่จัดทำแผนสนับสนุนผูใหบริการฯในการเขาถึงฯ
3 ผูใ หบริการฯ เขาถึงไดอยางดี มีการสนับสนุนผานทางการพัฒนา
มืออาชีพในชวงที่จำเปน
31. หนวยงานมีการสงเสริมหรือมีสิ่งจูงใจอะไรบางที่สนับสนุน 0 หนวยฯ ไมมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะฯ
ในการพัฒนาความสามารถดานการปองกันและจัดการ
1 หนวยฯ ตระหนักในสมรรถนะที่ตองการ
โรคเรื้อรังของผูใหบริการดูแลปฐมภูมิ (4.9)
2 หนวยฯ ประเมินระดับสมรรถนะของผูใหบริการ
*เนนหนวยงาน*
3 หนวยฯ ทำแผนเพือ่ ชวยใหเขาถึงการพัฒนาสมรรถนะพืน้ ฐาน
4 หนวยฯ รวมกันทำงานเพื่อจัดทำแผนประสานใหผูใหบริการฯ
ไเขาถึงการฝกอบรมได
32. กลไกหรือระบบอะไรที่นำมาใชในการสนับสนุนขอมูล
ขาวสารและการสงตอ ระหวางผูใหบริการปฐมภูมิ
หนวยงานสาธารณสุข การดูแลที่บาน และการดูแล
เฉียบพลัน (4.10)

0
1
2
3
4

ไมมีกลไกเปนทางการในการสนับสนุนขอมูลและการสงตอ
มีรายการของทรัพยากรชุมชนและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ
รายการทรัพยากรอยูใ นรูปแบบทีผ่ ใู หบริการปฐมภูมเิ ขาถึงงาย
มีการจัดทำกลไกการสงตอที่เปนทางการและนำลงปฏิบัติ
ผูใหบริการปฐมภูมิใชระบบขอมูล/รายการสิ่งตางๆ/ระบบ
การสงตอผนวกเขาในระบบรายงานอีเลคโทรนิคของผูปวย
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ขอคำถาม
33. ทาน ไดมกี ารรวมจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ
และออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอง ในการเพิ่มความ
เข็มแข็งการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม
อยางไร (8.1)
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34. หนวยงานของทาน ไดนำขอมูลหลักฐานมาใชในการ
ทำแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผลการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรัง อยางไร (7.1)
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35. หนวยงานของทาน กำหนดและพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล แปลผล
และรายงานผลลัพธ การปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ในพื้นที่ใหมีความสม่ำเสมออยางไร (7.4)
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1
2
3
4

36. ขณะนี้ทานมีระบบอะไรรองรับเพื่อใหเกิดการใชขอมูล
รวมกัน ในการกำกับ ติดตาม เฝาระวังและประเมินผล
(6.4)

0
1
2
3
4
37. มีการกำหนดตัวชี้วัดและระบบในการกำกับติดตามผลลัพธ 0
ของการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังหรือไม
1
ถามีอะไรคือตัวชี้วัดและระบบ (7.3)
2
3
4
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แนวตอบ
ไมมีกลยุทธการจัดลำดับความสำคัญและกิจกรรมที่สัมพันธ
กับกลยุทธ
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ แตไมมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ และ ST เขารวม
ในการทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ ST เขารวม และมี
การจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับพื้นที่สำคัญบางพื้นที่
ระบุลำดับความสำคัญของกลยุทธ เปาประสงครว ม และจัดทำ
วัตถุประสงคที่สามารถวัดได จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีเงินทุน
เต็มที่ พรอมกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ ST
การพัฒนาระบบการปองกันฯไมอยูบนขอมูลหลักฐาน
ระบบของเขตพื้นที่ใชขอมูลหลักฐานในการจัดทำเปาประสงค
และดัชนีชี้วัดผลงานที่ชัดเจน
พัฒนารูปแบบการจัดทำแผนที่สอดคลองกับหลักเหตุผลเพื่อ
สนับสนุนการประเมินระบบ
การริเริ่มของเขตพื้นที่ถูกประเมินบนรูปแบบการจัดทำแผนที่
สอดคลองกับหลักเหตุผล
การวางแผนระบบในเขตพื ้ น ที ่ ถู ก ปรั บ เปลี ่ ย นไปตามผล
การประเมิน
ไมมีความสามารถของเขตพื้นที่ในการวิเคราะหฯ........
มีการประเมินความสามารถของเขตพื้นที่ในเรื่องนี้
ST ทำงานกับบุคคลากรในเขตพื้นที่จัดลำดับความสำคัญเพื่อ
พัฒนาความสามารถในเรื่องนี้
ST และบุคลากรในพื้นที่ ตกลงในกลยุทธการพัฒนาฯ
ST และบุคลากรในพื้นที่พัฒนากลไกเพื่อประสานการพัฒนา
ความสามารถในพื้นที่
ไมมีระบบอะไรอยูเลย
ST ตกลงเรื่องดัชนีชี้วัดระบบสุขภาพที่ตองติดตาม
ST จัดทำแผนในการ Share ขอมูล
ST เห็นพองตองกันในขอตกลงในการ share ขอมูล
ST ไดรับทรัพยากรและดำเนินการระบบการ Share ขอมูล
ไมมีตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามผลลัพธ
ST จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธที่จะตองติดตาม
ST ระบุ ดัชนีชี้วัดที่เปนขอมูลหลักฐาน
ST พัฒนาระบบที่ตองการในการรวบรวมขอมูลตามดัชนีชี้วัด
รวมทั้งระบบการรวบรวมขอมูลที่สอดคลอง
ST ใชขอมูลจากระบบการติดตามผลในการปรับโครงการ
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ขอคำถาม
38. ทาน มีขอตกลงในการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรังอยางตอเนื่อง
หรือไม หากมีเปนระยะเวลานานเทาไหร (8.2)

39. ทานมีนโยบายและการสนับสนุนอะไรบาง เพื่อใหเกิด
รูปแบบการจัดสิ่งแวดลอมการทำงาน ที่เอื้อตอการลด
ปญหาและสรางเสริมสุขภาพในการปองกันโรคเรื้อรัง
ในองคกรรับผิดชอบของทาน (8.4)

40. ทานมีกลไกอะไร ที่โปรงใส เปนรูปธรรม และ
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ในการกำกับ ติดตามนโยบาย
และผลลัพธของโปรแกรม ของการปองกันควบคุม
โรคเรื้อรังหรือไม อยางไร (8.5)

แนวตอบ
0 ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนฯ
1 ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนแตมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่ม
ความตระหนักกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจในประเด็นฯ
2 ไมมขี อ ตกลงเรือ่ งเงินทุนฯ ความตระหนักเพิม่ ขึน้ กลยุทธและ
กิจกรรมถูกใชในการผลักดันใหผูมีอำนาจัดสินใจสนับสนุน
เงินทุนตอเนื่อง
3 มีการใหเงินทุนระยะสั้นสำหรับวิธีการในภาพรวม มีขอตกลง
ตอเนื่องกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ
4 การใหเงินทุนระยะยาวเปนขอตกลงสวนหนึ่งของกลยุทธที่
กลาวถึงในปจจัยความสำเร็จในเครื่องมือนี้
0 ไมมนี โยบายองคกรในการสรางสิง่ แวดลอมการทำงานทีส่ ง เสริม
สุขภาพ
1 ผูนำองคกรสุขภาพเริ่มตระหนักถึงความตองการสิ่งแวดลอม
สุขภาพในการทำงานและกำลังคนหากลยุทธที่เปนไปได
2 วัฒนธรรมองคกรสนับสนุนความคิดริเริ่ม แตไมมีนโยบายเปน
ทางการในการสนับสนุนทางเลือกดานสุขภาพ
3 เริ่มพัฒนานโยบายสนับสนุนการสรางสิ่งแวดลอมการทำงาน
ที่สงเสริมสุขภาพ
4 มีการนำนโยบายภาพรวมขององคกรสูก ารปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุน
การสรางสิ่งแวดลอมการทำงานที่สงเสริมสุขภาพ
0 ไมมีกลไกที่อธิบายไดในการติดตามผลนโยบาย และผลลัพธ
โครงการ
1 มีการจัดทำแผนการประเมินและดัชนีชว้ี ดั หลักแตไมมกี ารนำลง
ปฏิบัติ
2 มีดำเนินการเปนระบบในการสนับสนุนการประเมินผล การ
รวบรวมขอมูล และการเตรียมขอมูลพืน้ ฐานรวมทัง้ การรายงาน
อยางตอเนื่อง
3 จัดทำขอมูลขอมูลพื้นฐานและรายงานตอเนื่องนำเสนอใน
รูปแบบที่พรอมใชสำหรับผูมีอำนาจตัดสินใจและสาธารณะ
4 รายงานถูกนำมาใชในกระบวนการจัดทำแผนและการกำหนด
นโยบาย การตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญ และการจัดสรร
งบประมาณ
ผูสัมภาษณ.............................................................
ผูจดบันทึก.............................................................
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

สำหรับ สอ., PCU
วันที.่ .....................................................
ชื่อ−สกุล (ผูรับการสัมภาษณ)................................................................................... ตำแหนง................................................................
หนวยงาน........................................................ อำเภอ................................................ จังหวัด..................................................................
ชุดคำถามที่ 3 / 6
การพัฒนาระบบกำกับและประเมินผลการจัดการลดปญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
กอนเริ่มสนทนา
• แนะนำตัวและแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
• ขอความรวมมือในการให ความคิดเห็นหรือประสบการณตางๆ เพื่อนำไปเปนประโยชนในการประเมินผลการจัดการ
ลดปญหาโรคเรื้อรัง
• บอกและขออนุญาต วาจะมีการบันทึกเทปและขอจดบันทึกขอมูลหรือความเห็นตางๆที่ให เพื่อใหครบถวนมากที่สุด
ขอคำถาม
ในความคิดของทาน คิดวาปญหาโรคเรื้อรัง (CVD/DM/HT)
เปนปญหาทางสุขภาพในชุมชนหรือ มีผลที่เกิดขึ้นรุนแรง
ตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือไม อยางไร
ในการจัดการปญหาโรคเรื้อรังใหลดลงทาน คิดวา
จะดำเนินการใหสำเร็จ โดยคนใดคนหนึ่ง หรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ไดหรือไม
1. ในการดำเนินงานลดปญหาโรคเรื้อรัง มีใคร/องคกร/
หนวยงาน เขามารวมทำงานบาง และมีสวนรวม
ในการทำงานอยางไร (1.1)
2.

3.

4.

แนวตอบ

0
1
2
3
4
ในกระบวนการทำงานรวมกันทานไดพูดคุยกำหนดคุณคา 0
รวมกันตอประเด็นของการปองกันจัดการปญหาโรคเรื้อรัง 1
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของการทำงานรวมกันหรือไม
2
อยางไร (1.2)
3
4
ในการนำสูการปฏิบัติการในพื้นที่ ทานมีการกำหนด
0
เปาประสงคในการทำงานรวมกันหรือไม อยางไร
1
(1.3)
2
3
4
ใครเปนผูประสานงานกลยุทธภาพรวมของเขต/จังหวัด
0
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรัง (8.3)
1
2

132

ตางคนตางทำ
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันสม่ำเสมอ
พบปะกันสม่ำเสมอและเริ่มวางแผนรวมกัน
รวมวางแผนกับSHและพบปะสม่ำเสมอ
ทำงานรวมกันและพยายามใชทรัพยากรรวมกัน
ไมเคยพูดคุย
พูดคุยแตไมมีแถลงการณ
ตกลงในแถลงการณที่เปนคุณคารวม
ใชคุณคารวมในการทำงานของตน
พัฒนากลยุทธและแผนบนพื้นฐานคุณคารวม
ไมมีเปาประสงครวม
มีกระบวนการทำเปาฯ รวมบนหลักฐาน
เปาฯรวมถูกรับรองโดยผูนำแตละแหง
เปาฯรวมสะทอนในแผน&กลยุทธ หนวยงาน
มีการติดตามความกาวหนาสม่ำเสมอ และปรับเปาฯ ใหทนั สมัย
ตางคนตางทำ ไมมีการกำหนดผูประสานกลยุทธ
ไมมีการกำหนดผูประสานฯแตมีกิจกรรมเปนครั้งคราว
มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม แตไมมีคณะกรรมการ
อาวุโสจากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
3 มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจ ฯ
4 มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ รวมทัง้ องคกรชุมชนและองคกรสาธารณะ
มารวมตัดสินใจฯ
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5.

6.

ขอคำถาม
ทานและผูเกี่ยวของหลัก เขาใจในเรื่องความรวมมือและ
การทำงานเชิงระบบในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
อยางไร
– โครงสรางความรวมมือและการทำงานเชิงระบบที่
เกิดขึ้นแลวมีหรือไม ถามีคืออะไร (6.1)

ทานและผูเกี่ยวของ รวมวางแผนเพื่อสรางความเข็มแข็ง
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังอยางไร (6.2)

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

7.

ทานและผูเกี่ยวของมีกระบวนการในการ รวมมือพัฒนา
ขาวสารทางสุขภาพที่เปนขอมูลสำคัญในการสนับสนุน
การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง การสนับสนุนใหมี
สุขภาพดี รวมทั้งการจัดการตนเองในเรื่องโรคเรื้อรัง
หรือไม อยางไร (6.5)

0
1
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3
4

8.

มีกลไกอะไรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง
ความตอเนื่อง ในการจัดบริการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังแบบบูรณาการ (6.3)

0
1
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4

9.

ทานคิดวาปจจัยกำหนดทางสังคมและสิ่งแวดลอมใด
ในชุมชนของทานที่มีผลตอการจัดการปองกันควบคุม
โรคเรื้อรัง และทานไดมกี ารรวบรวมขอมูลไวหรือไม
(2.1)

0
1
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4

แนวตอบ
ไมมีความเขาใจรวมกันในระหวาง Stakeholder
Stakeholder (ST) กลุมยอย มีการทำงานรวมกันในโครงการ
รวม
ST ระบุวิธีการบูรณาการเปนเรื่องสำคัญและเริ่มพูดคุยเพื่อ
การกำหนดคุณคารวมและ วิธีการเพื่อชี้นำการทำงาน
ST เห็นพองกับคุณคารวมและวิธีการเขาถึง
ST ใชคณ
ุ คารวมเปนฐานในการเชือ่ มการจัดลำดับความสำคัญ
และการวางแผน
ไมมีความรวมมือในการวางแผน
Stakeholder (ST) ตกลงรวมมือกันประเมินสุขภาพชุมชน
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญ กลยุทธและแผน
ST ตกลงรวมปฏิบัติการในหมวดโรค หมวดอายุและ/หรือ
หมวดปจจัยเสี่ยงเดียวกัน
ST ตกลงรวมเชือ่ มการวางแผนและประสานงานอยางตอเนือ่ ง
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการ และการประเมินผลของแผน
ไมมีความรวมมือดานขาวสารรวม
ST มีการshare ขอมูลขาวสารโดยรณรงคสอ่ื สารเปนครัง้ คราว
ST กำหนดผูแทนเพื่อรับผิดชอบในการพูดจาเรื่องแผนการ
สื่อสาร
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญของการสื่อสารรวมกัน
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ST นำแผนลงสูการปฏิบัติและรวมประเมินผล ST ดูหนทาง
ในการนำทรัพยากรมารวมกันเพื่อบรรลุผลกระทบที่ใหญกวา
ไมมีกลไกการประสานงาน
มีรายการการพัฒนาโครงการปองกันและจัดการฯที่ทันสมัย
มีการระบุพื้นที่ที่สำคัญในการจัดบริการแบบบูรณาการ
มีการจัดทำขอตกลงและเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการบูรณาการ
เวลาที่รอและดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางตอเนื่อง
ถูกกำกับติดตามเปนประจำเพื่อติดตามผลการบูรณาการ
การบริการ
ไมมีการรวบรวมขอมูล SDOH
ยอมรับวาการรวบรวมขอมูล SDOH สำคัญ
ระบุวาตัวชี้วัด SDOH ใดมีความสำคัญในงาน
มีการพัฒนาภาคีในการรวบรวมขอมูล
มีการเก็บรวบรวมฯสม่ำเสมอและใช ออกแบบโปรแกรมและ
จัดลำดับความสำคัญ
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ขอคำถาม
10. ทานไดนำขอมูลปจจัยกำหนดทางสังคมมาใชในการ
วางแผนและประเมินผลหรือไม อยางไร (2.2)

11. ทานไดรวมกับภาคสวนตางๆ แกไขและจัดการ เรื่อง
ปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ ใหเหมาะสมในการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร (2.3)

12. มีการชวยเหลือทรัพยากรหรืออื่นๆอะไรบาง ในการ
สนับสนุนกิจกรรมในการจัดการเรื่องปจจัยกำหนด
สังคมตอสุขภาพในชุมชน (2.4)
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13. ในพื้นที่ของทานมีการใชกฎระเบียบหรือขอบังคับอะไร
ที่เปนการสรางเสริมสุขภาพในการลดปจจัยเสี่ยง (2.5)
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14. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิดความ
รวมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.6)
15. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิดความ
รวมมือในสถานที่ทำงาน เพื่อสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.7)
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แนวตอบ
ไมไดพิจารณานำมาใชในงาน
ตระหนักแตยังไมมีกิจกรรมเนน SDOH
นำเขามาเปนฐานการวางแผน แตยังไมมีกิจกรรมเฉพาะ
ตอบสนอง
มีกิจกรรมเฉพาะในการแกไขปญหา SDOH
มีการประเมินกิจกรรมการจัดการปญหา SDOH
ไมมีความรวมมือระหวางภาคสวน
รูวาหนวยใดควรเขารวมและประสานกับหนวย ที่ไมใชภาค
สุขภาพที่งานดานหนาเปนครั้งคราว
มีการประสานระหวางภาคสวนที่งานดานหนาเปนประจำ
พัฒนาโครงสรางอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนงานของภาคสวน
รวมทำงานผานโครงสรางเพื่อผลักดันนโยบาย
ไมมีการสนับสนุน
สนับสนุนเปนครั้งคราว
สนับสนุนเปนประจำในเรื่องสถานที่ประชุมและอื่นๆ
จัดเวลาใหผูปฏิบัติงานสนับสนุนชุมชนในการจัดการปญหา
SDOH
มีนโยบายที่ดีในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนทรัพยากรและ
ใหชุมชนรวมจัดลำดับความสำคัญ
ไมมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ
ระบุกลยุทธทเ่ี กีย่ วกับ กฎฯ ระเบียบเปนเรือ่ งสำคัญในการสราง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อฯ
มีภาคีระหวางหนวยงาน เพื่อเริ่มงานตามกลยุทธ
มีการผลักดันประเด็นกลยุทธไปสูระดับที่เหมาะสมในภาครัฐ
และรณรงคสื่อสารตอสาธารณะ
นำกฎหมาย ระเบียบ สูการบังคับโดยรัฐ
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมภาคีกับโรงเรียน
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมเปนภาคีฯ
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ขอคำถาม
16. ในการพัฒนานโยบายหรือการออกแบบโปรแกรมหรือ
การบริการ ทานไดนำ รากของสาเหตุตางๆ (Root of
causes) ที่เกิดการเพิ่มจำนวนการเกิดโรคหรือปญหา
ผลกระทบการเกิดโรค มาเชื่อมโยงกับปญหาโรคเรื้อรัง
ในประชากร มาพิจารณาหรือไม อยางไร (3.6)

17. การดูแลปฐมภูมิมีบทบาทอะไรในแผนการปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรังของเขต/จังหวัด (4.1)
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18. ในการดูแลปฐมภูมิ มีการประเมินสถานการณปญหา
โรคเรื้อรังและความตองการการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังในชุมชน หรือไม อยางไร (4.2)
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19. ทานและหนวยงาน วางแผนบุคลากรดานโรคเรื้อรังที่
ตองการในการดูแลปฐมภูมิ หรือไม หากมี กระบวนการ
เปนอยางไร (4.3)
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20. ผูใหบริการดูแลปฐมภูมิไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา
สมรรถนะที่จำเปน เพื่อปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
หรือไม หากมีเปนอยางไร (4.4) *เนนบุคคล*

4
21. การนำแผนพัฒนาบุคคลากรการดูแลปฐมภูมิ ไปสูการ
ปฏิบัติ ไดมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรบาง การจัดหา
และจัดสรรเปนอยางไร (4.5)
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แนวตอบ
การทำโครงการไมมีการนำ RC เขาสูการพิจารณาดวย
หนวยงานตระหนักในทฤษฎีและการวิจัย ที่มีความสัมพันธ
ของโรคเรื้อรังกับ RC
สนับสนุนเจาหนาทีใ่ นการพัฒนาทักษะการวางแผนบนพืน้ ฐาน
ของ ทฤษฎีสาเหตุ
แผนโครงการทำขึน้ โดยใช RC เสมอ สนับสนุนใหมกี ารกลาวถึง
RC ในงานของภาคสวนตางๆ
โปรแกรมการประเมินรวมผลกระทบของ RC ดวย
PCไมไดรับความสนใจในกลยุทธระดับเขต/จังหวัด
PC เริ่มกิจกรรมโรคเรื้อรังบางอยางดวยตนเอง
ผูเกี่ยวของอื่น นำเอาเรื่อง PC เขามาพูดจาเรื่องกลยุทธเขต/
จว.
มีการระบุบทบาทเฉพาะของ PC
มีการพัฒนากลยุทธและทรัพยากรเพื่อสรางความสามารถให
PC เขมแข็ง
ไมมีการประเมินสุขภาพชุมชน
มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาไมสม่ำเสมอ
มีการรวบรวมขอมูลระบาดวิทยาสม่ำเสมอ
ชุมชนรวมในกระบวนการประเมิน มีการรวบรวมขอมูล SDOH
การประเมินฯระบุประชากรกลุมเสี่ยงสำคัญในการลง
Intervention และจัดสรรทรัพยากร
ไมเคยมีแผน
มีการประเมินความตองการแรงงานในการทำงานโรคเรื้อรัง
มีการพัฒนาแผนทรัพยากรบุคคล
แผนทรัพยากรบุคคลถูกนำสูการปฏิบัติ
มีการประเมินแผน ปรับแผน จากผลการประเมิน
ไมมีแผนพัฒนาสมรรถนะ
เขตพื้นที่และผูใหบริการปฐมภูมิตระหนักเรื่องสมรรถนะ
มีการประเมินสมรรถนะผูใหบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่
ผูใหบริการปฐมภูมิ,ผูเกี่ยวของฯกลุมใหการศึกษาและวิชาชีพ
พูดคุยเรื่อง Training needs และทรัพยากร
มีแผนการอบรมสมรรถนะพื้นฐาน โดยการสนับสนุนของ
หนวยงานรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ไมมีการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและการพัฒนามืออาชีพ
มีการจัดสรรเปนครั้งคราว
หนวยงานมีแผนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จำเปน
มีนโยบาย/การสนับสนุนของชุมชนและขอตกลงในการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จำเปน
มีทรัพยากรเพียงพอที่ใชในการพัฒนาตามแผน
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ขอคำถาม
22. ทานทำอะไรเพื่อใหแนใจไดวาประชาชนทุกกลุม เขาถึง
บริการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง (4.6)
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23. ทานใชขอมูลหลักฐานอะไร มาประกอบการออกแบบ
การดูแลปฐมภูมใิ นการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ใหเกิดประสิทธิผล และใชขอมูลหลักฐานนั้นอยางไร
(4.7)
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24. ทานไดรับการสนับสนุนคูมือ/แนวทาง และชองทาง
การเขาถึงขอมูลขาวสารองคความรู เพื่อการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรังหรือไม และไดรับการสนับสนุน
อยางไร (เขาถึงอยางไร) (4.8)
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25. หนวยงานมีการสงเสริมหรือมีสิ่งจูงใจอะไรบางที่
สนับสนุนในการพัฒนาความสามารถดานการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรัง ของผูใหบริการดูแลปฐมภูมิ (4.9)
*เนนหนวยงาน*
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26. กลไกหรือระบบอะไรที่นำมาใชในการสนับสนุนขอมูล
ขาวสารและการสงตอ ระหวางผูใหบริการปฐมภูมิ
หนวยงานสาธารณสุข การดูแลที่บาน และการดูแล
เฉียบพลัน (4.10)
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แนวตอบ
จัดบริการและโปรแกรมโดยไมไดพิจารณาเรื่องการเขาถึง
รวมการเขาถึงไวในการประเมินความตองการของชุมชนดวย
เขต/จังหวัดตระหนักถึงการคนหาและการปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วของ
กับการเขาถึงที่เปนที่ยอมรับ
เขตพื้นที่พัฒนามาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อการเขาถึงบริการ เชน
การแปลภาษาตางๆ หรือระดับการรูหนังสือ
แผนการเขาถึงถูกดำเนินการและประเมิน
ผูบริหารในเขตพื้นที่ไมไดพิจารณาประสิทธิผลของรูปแบบ
การดู แ ลปฐมภู ม ิ (Primary care model) เมื ่ อ กำหนด
กลยุทธฯ
ผูบริหารตระหนักถึงขอมูลหลักฐานที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
การดูแลปฐมภูมิที่มีประสิทธิผล
เขตพื้นที่ประเมินความจำเปนและจัดทำกลยุทธบนขอมูล
หลักฐานในการพัฒนาระบบการดูแลปฐมภูมิ
เขตพื้นที่เรียกรองจังหวัดในการสนับสนุนรูปแบบการดูแล
ปฐมภูมิที่มีประสิทธิผลที่สุดในการปองกันและจัดการโรค ฯ
สามารถใชระบบการดูแลปฐมภูมิและรูปแบบซึ่งเอื้อใหผูให
บริการทำงานไดอยางเต็มความสามารถ
ไมไดรบั การสนับสนุนในการใช CPG และวิธกี ารจัดการตนเอง
ตระหนักในเรื่องนี้และเขาถึงหรือหามาดวยตนเอง
เขตพื้นที่ประเมินความตองการเพื่อกำหนดวาผูใหบริการฯ
จะเขาถึงไดอยางไร
เขตพื้นที่จัดทำแผนสนับสนุนผูใหบริการฯในการเขาถึงฯ
ผูใ หบริการฯเขาถึงไดอยางดี มีการสนับสนุนผานทางการพัฒนา
มืออาชีพในชวงที่จำเปน
หนวยฯ ไมมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะฯ
หนวยฯตระหนักในสมรรถนะที่ตองการ
หนวยฯ ประเมินระดับสมรรถนะของผูใหบริการ
หนวยฯ ทำแผนเพือ่ ชวยใหเขาถึงการพัฒนาสมรรถนะพืน้ ฐาน
หนวยฯ รวมกันทำงานเพื่อจัดทำแผนประสานใหผูใหบริการฯ
เขาถึงการฝกอบรมได
ไมมีกลไกเปนทางการในการสนับสนุนขอมูลและการสงตอ
มีรายการของทรัพยากรชุมชนและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ
รายการทรัพยากรอยูใ นรูปแบบทีผ่ ใู หบริการปฐมภูมเิ ขาถึงงาย
มีการจัดทำกลไกการสงตอที่เปนทางการและนำลงปฏิบัติ
ผูใ หบริการปฐมภูมใิ ชระบบขอมูล/รายการสิง่ ตางๆ/ระบบการ
สงตอผนวกเขาในระบบรายงานอีเลคโทรนิคของผูปวย
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ขอคำถาม
27. ทาน ไดมกี ารรวมจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ และ
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอง ในการเพิ่มความเข็มแข็ง
การปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร (8.1)
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28. หนวยงานของทาน ไดนำขอมูลหลักฐานมาใชในการทำ
แผน การปฏิบัติการ และการประเมินผลการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรัง อยางไร (7.1)
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29. หนวยงานของทาน/เครือขาย มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัคร ในการกำกับติดตาม
และประเมินผลโรคเรื้อรังหรือไม ถามี ดำเนินการอยางไร
(7.2)

30. หนวยงานของทาน กำหนดและพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล แปลผล
และรายงานผลลัพธ การปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ในพื้นที่ใหมีความสม่ำเสมออยางไร (7.4)

31. ขณะนี้ทานมีระบบอะไรรองรับเพื่อใหเกิดการใชขอมูล
รวมกัน ในการกำกับ ติดตาม เฝาระวังและประเมินผล
(6.4)
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แนวตอบ
ไมมีกลยุทธการจัดลำดับความสำคัญและกิจกรรมที่สัมพันธ
กับกลยุทธ
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ แตไมมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ และ ST เขารวม
ในการทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ ST เขารวม และ
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับพื้นที่สำคัญบางพื้นที่
ระบุลำดับความสำคัญของกลยุทธ เปาประสงครว ม และจัดทำ
วัตถุประสงคที่สามารถวัดได จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีเงินทุน
เต็มที่ พรอมกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ ST
การพัฒนาระบบการปองกันฯไมอยูบนขอมูลหลักฐาน
ระบบของเขตพื้นที่ใชขอมูลหลักฐานในการจัดทำเปาประสงค
และดัชนีชี้วัดผลงานที่ชัดเจน
พัฒนารูปแบบการจัดทำแผนที่สอดคลองกับหลักเหตุผลเพื่อ
สนับสนุนการประเมินระบบ
การริเริ่มของเขตพื้นที่ถูกประเมินบนรูปแบบการจัดทำแผนที่
สอดคลองกับหลักเหตุผล
การวางแผนระบบในเขตพื้นที่ ถูกปรับเปลี่ยนไปตามผลการ
ประเมิน
ST ไมมีแผนพัฒนาความสามารถในการติดตาม ประเมินผล
และการเรียนรู
ST ประเมินความสามารถของเจาหนาที่/อาสาสมัครในเรื่องนี้
ST จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถรวมและนำสูการปฏิบัติ
ใชทรัพยากรและเรียนรูรวมกัน
ไมมีความสามารถของเขตพื้นที่ในการวิเคราะหฯ........
มีการประเมินความสามารถของเขตพื้นที่ในเรื่องนี้
ST ทำงานกับบุคคลากรในเขตพื้นที่จัดลำดับความสำคัญเพื่อ
พัฒนาความสามารถในเรื่องนี้
ST และบุคลากรในพื้นที่ ตกลงในกลยุทธการพัฒนาฯ
ST และบุคลากรในพื้นที่พัฒนากลไกเพื่อประสานการพัฒนา
ความสามารถในพื้นที่
ไมมีระบบอะไรอยูเลย
ST ตกลงเรื่องดัชนีชี้วัดระบบสุขภาพที่ตองติดตาม
ST จัดทำแผนในการ Share ขอมูล
ST เห็นพองตองกันในขอตกลงในการ Share ขอมูล
ST ไดรับทรัพยากรและดำเนินการระบบการ Share ขอมูล
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ขอคำถาม
แนวตอบ
32. มีการกำหนดตัวชี้วัดและระบบในการกำกับติดตามผลลัพธ 0 ไมมีตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามผลลัพธ
ของการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังหรือไม
1 ST จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธที่จะตองติดตาม
ถามีอะไรคือตัวชี้วัดและระบบ (7.3)
2 ST ระบุ ดัชนีชี้วัดที่เปนขอมูลหลักฐาน
3 ST พัฒนาระบบที่ตองการในการรวบรวมขอมูลตามดัชนีชี้วัด
รวมทั้งระบบการรวบรวมขอมูลที่สอดคลอง
4 ST ใชขอมูลจากระบบการติดตามผลในการปรับโครงการ
33. ทาน มีขอตกลงในการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
0 ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนฯ
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรังอยางตอเนื่อง
1 ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนแตมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่ม
หรือไม หากมีเปนระยะเวลานานเทาไหร (8.2)
ความตระหนักกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ ในประเด็นฯ
2 ไมมขี อ ตกลงเรือ่ งเงินทุนฯ ความตระหนักเพิม่ ขึน้ กลยุทธและ
กิจกรรมถูกใชในการผลักดันใหผูมีอำนาจัดสินใจสนับสนุน
เงินทุนตอเนื่อง
3 มีการใหเงินทุนระยะสั้นสำหรับวิธีการในภาพรวม มีขอตกลง
ตอเนื่องกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ
4 การใหเงินทุนระยะยาวเปนขอตกลงสวนหนึ่งของกลยุทธ
ที่กลาวถึงในปจจัยความสำเร็จในเครื่องมือนี้
34. ทานไดดำเนินการอะไรบาง เพื่อใหเกิดรูปแบบการจัด
0 ไม ม ี น โยบายองค ก รในการสร า งสิ ่ ง แวดล อ มการทำงานที่
สิ่งแวดลอมการทำงาน ที่เอื้อตอการลดปญหาและ
สงเสริมสุขภาพ
สรางเสริมสุขภาพในการปองกันโรคเรื้อรังในองคกร
1 ผูนำองคกรสุขภาพเริ่มตระหนักถึงความตองการสิ่งแวดลอม
รับผิดชอบของทาน (8.4)
สุขภาพในการทำงานและกำลังคนหากลยุทธที่เปนไปได
2 วัฒนธรรมองคกรสนับสนุนความคิดริเริ่ม แตไมมีนโยบายเปน
ทางการในการสนับสนุนทางเลือกดานสุขภาพ
3 เริม่ พัฒนานโยบายสนับสนุนการสรางสิง่ แวดลอมการทำงานที่
สงเสริมสุขภาพ
4 มีการนำนโยบายภาพรวมขององคกรสูก ารปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุน
การสรางสิ่งแวดลอมการทำงานที่สงเสริมสุขภาพ
35. ทานมีกลไกอะไร ที่โปรงใส เปนรูปธรรม และผูรับผิดชอบ 0 ไมมีกลไกที่อธิบายไดในการติดตามผลนโยบาย และผลลัพธ
ที่ชัดเจน ในการกำกับ ติดตามนโยบาย และผลลัพธของ
โครงการ
โปรแกรม ของการปองกันควบคุมโรคเรื้อรังหรือไม
1 มีการจัดทำแผนการประเมินและดัชนีชี้วัดหลักแตไมมีการนำ
อยางไร (8.5)
ลงปฏิบัติ
2 มีดำเนินการเปนระบบในการสนับสนุนการประเมินผล การ
รวบรวมขอมูล และการเตรียมขอมูลพืน้ ฐานรวมทัง้ การรายงาน
อยางตอเนื่อง
3 จัดทำขอมูลขอมูลพื้นฐานและรายงานตอเนื่องนำเสนอใน
รูปแบบที่พรอมใชสำหรับผูมีอำนาจตัดสินใจและสาธารณะ
4 รายงานถูกนำมาใชในกระบวนการจัดทำแผนและการกำหนด
นโยบาย การตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญ และการจัดสรร
งบประมาณ
ผูสัมภาษณ.............................................................
ผูจดบันทึก.............................................................

138

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

สำหรับ ผูวาฯ, นายอำเภอ, นายกเทศมนตรีฯ
วันที.่ .....................................................
ชื่อ−สกุล (ผูรับการสัมภาษณ)................................................................................... ตำแหนง................................................................
หนวยงาน........................................................ อำเภอ................................................ จังหวัด..................................................................
ชุดคำถามที่ 4 / 6
การพัฒนาระบบกำกับและประเมินผลการจัดการลดปญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
กอนเริ่มสนทนา
• แนะนำตัวและแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
• ขอความรวมมือในการให ความคิดเห็นหรือประสบการณตางๆ เพื่อนำไปเปนประโยชนในการประเมินผลการจัดการ
ลดปญหาโรคเรื้อรัง
• บอกและขออนุญาต วาจะมีการบันทึกเทปและขอจดบันทึกขอมูลหรือความเห็นตางๆ ที่ให เพื่อใหครบถวนมากที่สุด
ขอคำถาม
ในความคิดของทาน คิดวาปญหาโรคเรื้อรัง (CVD/DM/HT)
เปนปญหาทางสุขภาพในชุมชนหรือ มีผลที่เกิดขึ้นรุนแรง
ตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือไม อยางไร
ในการจัดการปญหาโรคเรื้อรังใหลดลงทาน คิดวา
จะดำเนินการใหสำเร็จ โดยคนใดคนหนึ่ง หรือหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง ไดหรือไม
1. ในการดำเนินงานลดปญหาโรคเรื้อรัง มีใคร/องคกร/
หนวยงาน เขามารวมทำงานบาง และมีสวนรวมในการ
ทำงานอยางไร (1.1)
2.

3.

4.

แนวตอบ

0
1
2
3
4
ในกระบวนการทำงานรวมกันทานไดพูดคุยกำหนดคุณคา 0
รวมกันตอประเด็นของการปองกันจัดการปญหาโรคเรื้อรัง 1
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของการทำงานรวมกันหรือไม
2
อยางไร (1.2)
3
4
ในการนำสูการปฏิบัติการในพื้นที่ ทานมีการกำหนด
0
เปาประสงคในการทำงานรวมกันหรือไม อยางไร
1
(1.3)
2
3
4
กลุมตางๆ /องคกรในชุมชนเขามารวมในกลยุทธภาพรวม 0
ของเขต/จังหวัด ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
1
หรือไม อยางไร (5.1)
2

ตางคนตางทำ
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันสม่ำเสมอ
พบปะกันสม่ำเสมอและเริ่มวางแผนรวมกัน
รวมวางแผนกับ SH และพบปะสม่ำเสมอ
ทำงานรวมกันและพยายามใชทรัพยากรรวมกัน
ไมเคยพูดคุย
พูดคุยแตไมมีแถลงการณ
ตกลงในแถลงการณที่เปนคุณคารวม
ใชคุณคารวมในการทำงานของตน
พัฒนากลยุทธและแผนบนพื้นฐานคุณคารวม
ไมมีเปาประสงครวม
มีกระบวนการทำเปาฯ รวมบนหลักฐาน
เปาฯรวมถูกรับรองโดยผูนำแตละแหง
เปาฯรวมสะทอนในแผน&กลยุทธ หนวยงาน
มีการติดตามความกาวหนาสม่ำเสมอ และปรับเปาฯ ใหทนั สมัย
ไมไดเขารวมในกลยุทธฯ ของเขตพื้นที่
เขารวมเปนครั้งคราว
กลุม เขตพืน้ ทีจ่ ดั ทำรายชือ่ กลุม /องคกรชุมชนทุกกลุม ทีท่ ำงาน
โรคเรื้อรังและเชิญใหเขามามีสวนรวม
3 มีสวนรวมในการสื่อสารกับผูเกี่ยวของอื่นๆ สม่ำเสมอ
4 ผูจัดการอาวุโสของกลุม/องคกรชุมชนรวมเต็มที่ในฐานะ
สมาชิกในกลยุทธของเขตพื้นที่
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5.

ขอคำถาม
ใครเปนผูประสานงานกลยุทธภาพรวมของเขต/จังหวัด
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรัง (8.3)
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6.

7.

ทานและผูเกี่ยวของหลัก เขาใจในเรื่องความรวมมือ
และการทำงานเชิงระบบในการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรัง อยางไร
– โครงสรางความรวมมือและการทำงานเชิงระบบที่
เกิดขึ้นแลวมีหรือไม ถามีคืออะไร (6.1)
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1

ทานและผูเกี่ยวของ รวมวางแผนเพื่อสรางความเข็มแข็ง
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังอยางไร (6.2)
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4
8.

ทานและผูเกี่ยวของมีกระบวนการในการ รวมมือพัฒนา
ขาวสารทางสุขภาพที่เปนขอมูลสำคัญในการสนับสนุน
การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง การสนับสนุนใหมี
สุขภาพดี รวมทั้งการจัดการตนเองในเรื่องโรคเรื้อรัง
หรือไม อยางไร (6.5)
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9.

มีกลไกอะไรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง
ความตอเนื่อง ในการจัดบริการปองกันและจัดการ
โรคเรื้อรังแบบบูรณาการ (6.3)
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ตางคนตางทำ ไมมีการกำหนดผูประสานกลยุทธ
ไมมีการกำหนดผูประสานฯแตมีกิจกรรมเปนครั้งคราว
มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม แตไมมีคณะกรรมการ
อาวุโสจากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ รวมทัง้ องคกรชุมชนและองคกรสาธารณะ
มารวมตัดสินใจฯ
ไมมีความเขาใจรวมกันในระหวาง Stakeholder
Stakeholder (ST) กลุมยอย มีการทำงานรวมกันในโครงการ
รวม
ST ระบุวิธีการบูรณาการเปนเรื่องสำคัญและเริ่มพูดคุยเพื่อ
การกำหนดคุณคารวมและ วิธีการเพื่อชี้นำการทำงาน
ST เห็นพองกับคุณคารวมและวิธีการเขาถึง
ST ใชคณ
ุ คารวมเปนฐานในการเชือ่ มการจัดลำดับความสำคัญ
และการวางแผน
ไมมีความรวมมือในการวางแผน
Stakeholder (ST) ตกลงรวมมือกันประเมินสุขภาพชุมชน
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญ กลยุทธและแผน
ST ตกลงรวมปฏิบัติการในหมวดโรค หมวดอายุและ/หรือ
หมวดปจจัยเสี่ยงเดียวกัน
ST ตกลงรวมเชือ่ มการวางแผนและประสานงานอยางตอเนือ่ ง
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการ และการประเมินผลของแผน
ไมมีความรวมมือดานขาวสารรวม
ST มีการshare ขอมูลขาวสารโดยรณรงคสอ่ื สารเปนครัง้ คราว
ST กำหนดผูแทนเพื่อรับผิดชอบในการพูดจาเรื่องแผนการ
สื่อสาร
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญของการสื่อสารรวมกัน
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ST นำแผนลงสูการปฏิบัติและรวมประเมินผล ST ดูหนทาง
ในการนำทรัพยากรมารวมกันเพื่อบรรลุผลกระทบที่ใหญกวา
ไมมีกลไกการประสานงาน
มีรายการการพัฒนาโครงการปองกันและจัดการฯ ที่ทันสมัย
มีการระบุพื้นที่ที่สำคัญในการจัดบริการแบบบูรณาการ
มีการจัดทำขอตกลงและเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการบูรณาการ
เวลาที่รอและดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางตอเนื่อง
ถูกกำกับติดตามเปนประจำเพื่อติดตามผลการบูรณาการ
การบริการ

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ขอคำถาม
10. ทานคิดวาปจจัยกำหนดทางสังคมและสิ่งแวดลอมใด
ในชุมชนของทานที่มีผลตอการจัดการปองกันควบคุม
โรคเรื้อรัง และทานไดมกี ารรวบรวมขอมูลไวหรือไม
(2.1)
11. ทานไดนำขอมูลปจจัยกำหนดทางสังคมมาใชในการ
วางแผนและประเมินผลหรือไม อยางไร (2.2)

12. ทานไดรวมกับภาคสวนตางๆ แกไขและจัดการ เรื่อง
ปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ ใหเหมาะสมในการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร (2.3)

13. มีการชวยเหลือทรัพยากรหรืออื่นๆอะไรบาง ในการ
สนับสนุนกิจกรรมในการจัดการเรื่องปจจัยกำหนด
สังคมตอสุขภาพในชุมชน (2.4)
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14. ในพื้นที่ของทานมีการใชกฎระเบียบหรือขอบังคับอะไร
ที่เปนการสรางเสริมสุขภาพในการลดปจจัยเสี่ยง (2.5)
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15. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิดความ
รวมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.6)
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แนวตอบ
ไมมีการรวบรวมขอมูล SDOH
ยอมรับวาการรวบรวมขอมูล SDOH สำคัญ
ระบุวาตัวชี้วัด SDOH ใดมีความสำคัญในงาน
มีการพัฒนาภาคีในการรวบรวมขอมูล
มีการเก็บรวบรวมฯสม่ำเสมอและใช ออกแบบโปรแกรมและ
จัดลำดับความสำคัญ
ไมไดพิจารณานำมาใชในงาน
ตระหนักแตยังไมมีกิจกรรมเนน SDOH
นำเขามาเปนฐานการวางแผน แตยังไมมีกิจกรรมเฉพาะ
ตอบสนอง
มีกิจกรรมเฉพาะในการแกไขปญหา SDOH
มีการประเมินกิจกรรมการจัดการปญหา SDOH
ไมมีความรวมมือระหวางภาคสวน
รูวาหนวยใดควรเขารวมและประสานกับหนวย ที่ไมใชภาค
สุขภาพที่งานดานหนาเปนครั้งคราว
มีการประสานระหวางภาคสวนที่งานดานหนาเปนประจำ
พัฒนาโครงสรางอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนงานของภาคสวน
รวมทำงานผานโครงสรางเพื่อผลักดันนโยบาย
ไมมีการสนับสนุน
สนับสนุนเปนครั้งคราว
สนับสนุนเปนประจำในเรื่องสถานที่ประชุมและอื่นๆ
จัดเวลาใหผูปฏิบัติงานสนับสนุนชุมชนในการจัดการปญหา
SDOH
มีนโยบายที่ดีในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนทรัพยากรและให
ชุมชนรวมจัดลำดับความสำคัญ
ไมมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ
ระบุกลยุทธทเ่ี กีย่ วกับ กฎฯ ระเบียบเปนเรือ่ งสำคัญในการสราง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อฯ
มีภาคีระหวางหนวยงาน เพื่อเริ่มงานตามกลยุทธ
มีการผลักดันประเด็นกลยุทธไปสูระดับที่เหมาะสมในภาครัฐ
และรณรงคสื่อสารตอสาธารณะ
นำกฎหมาย ระเบียบ สูการบังคับโดยรัฐ
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมภาคีกับโรงเรียน
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
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ขอคำถาม
16. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิดความ
รวมมือในสถานที่ทำงาน เพื่อสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.7)
17. หนวยงานของทาน/เครือขาย มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัคร ในการกำกับติดตาม
และประเมินผลโรคเรื้อรังหรือไม ถามี ดำเนินการอยางไร
(7.2)

18. การดูแลปฐมภูมิมีบทบาทอะไรในแผนการปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรังของเขต/จังหวัด (4.1)
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19. การนำแผนพัฒนาบุคคลากรการดูแลปฐมภูมิ ไปสู
การปฏิบัติ ไดมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรบาง
การจัดหาและจัดสรรเปนอยางไร (4.5)

20. ทาน ไดมกี ารรวมจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ
และออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอง ในการเพิ่มความ
เข็มแข็งการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม
อยางไร (8.1)
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ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมเปนภาคีฯ
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
ST ไมมีแผนพัฒนาความสามารถในการติดตาม ประเมินผล
และการเรียนรู
ST ประเมินความสามารถของเจาหนาที่/อาสาสมัครในเรื่องนี้
ST จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถรวมและนำสูการปฏิบัติ
ใชทรัพยากรและเรียนรูรวมกัน
PC ไมไดรับความสนใจในกลยุทธระดับเขต/จังหวัด
PC เริ่มกิจกรรมโรคเรื้อรังบางอยางดวยตนเอง
ผูเกี่ยวของอื่น นำเอาเรื่อง PC เขามาพูดจาเรื่องกลยุทธเขต/
จังหวัด
มีการระบุบทบาทเฉพาะของ PC
มีการพัฒนากลยุทธและทรัพยากรเพื่อสรางความสามารถให
PC เขมแข็ง
ไมมีการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและการพัฒนามืออาชีพ
มีการจัดสรรเปนครั้งคราว
หนวยงานมีแผนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จำเปน
มีนโยบาย/การสนับสนุนของชุมชน และขอตกลงในการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จำเปน
มีทรัพยากรเพียงพอที่ใชในการพัฒนาตามแผน
ไมมกี ลยุทธการจัดลำดับความสำคัญและกิจกรรมทีส่ มั พันธกบั
กลยุทธ
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ แตไมมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ และ ST เขารวม
ในการทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ ST เขารวม และมี
การจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับพื้นที่สำคัญบางพื้นที่
ระบุลำดับความสำคัญของกลยุทธ เปาประสงครว ม และจัดทำ
วัตถุประสงคที่สามารถวัดได จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีเงินทุน
เต็มที่ พรอมกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ ST
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ขอคำถาม
21. (เขต/จังหวัด)ไดนำขอมูลหลักฐานมาใชในการทำแผน
การปฏิบัติการ และการประเมินผลการปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรัง อยางไร (7.1)
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22. หนวยงานของทาน กำหนดและพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล แปลผล
และรายงานผลลัพธ การปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ในพื้นที่ใหมีความสม่ำเสมออยางไร (7.4)

23. ขณะนี้ทานมีระบบอะไรรองรับเพื่อใหเกิดการใชขอมูล
รวมกัน ในการกำกับ ติดตาม เฝาระวังและประเมินผล
(6.4)
24. มีการกำหนดตัวชี้วัดและระบบในการกำกับติดตาม
ผลลัพธ ของการดำเนินงานปองกันและควบคุม
โรคเรื้อรังหรือไม ถามีอะไรคือตัวชี้วัดและระบบ (7.3)

25. ทาน มีขอตกลงในการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรังอยางตอเนื่อง
หรือไม หากมีเปนระยะเวลานานเทาไหร (8.2)
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แนวตอบ
การพัฒนาระบบการปองกันฯไมอยูบนขอมูลหลักฐาน
ระบบของเขตพื้นที่ใชขอมูลหลักฐานในการจัดทำเปาประสงค
และดัชนีชี้วัดผลงานที่ชัดเจน
พัฒนารูปแบบการจัดทำแผนที่สอดคลองกับหลักเหตุผลเพื่อ
สนับสนุนการประเมินระบบ
การริเริ่มของเขตพื้นที่ถูกประเมินบนรูปแบบการจัดทำแผนที่
สอดคลองกับหลักเหตุผล
การวางแผนระบบในเขตพื้นที่ ถูกปรับเปลี่ยนไปตามผลการ
ประเมิน
ไมมีความสามารถของเขตพื้นที่ในการวิเคราะหฯ........
มีการประเมินความสามารถของเขตพื้นที่ในเรื่องนี้
ST ทำงานกับบุคคลากรในเขตพื้นที่จัดลำดับความสำคัญเพื่อ
พัฒนาความสามารถในเรื่องนี้
ST และบุคลากรในพื้นที่ ตกลงในกลยุทธการพัฒนาฯ
STและบุคลากรในพื้นที่พัฒนากลไกเพื่อประสานการพัฒนา
ความสามารถในพื้นที่
ไมมีระบบอะไรอยูเลย
ST ตกลงเรื่องดัชนีชี้วัดระบบสุขภาพที่ตองติดตาม
ST จัดทำแผนในการ Share ขอมูล
ST เห็นพองตองกันในขอตกลงในการ Share ขอมูล
ST ไดรับทรัพยากรและดำเนินการระบบการ Share ขอมูล
ไมมีตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามผลลัพธ
ST จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธที่จะตองติดตาม
ST ระบุ ดัชนีชี้วัดที่เปนขอมูลหลักฐาน
ST พัฒนาระบบที่ตองการในการรวบรวมขอมูลตามดัชนีชี้วัด
รวมทั้งระบบการรวบรวมขอมูลที่สอดคลอง
ST ใชขอมูลจากระบบการติดตามผลในการปรับโครงการ
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนฯ
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนแตมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่ม
ความตระหนักกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ ในประเด็นฯ
ไมมขี อ ตกลงเรือ่ งเงินทุนฯ ความตระหนักเพิม่ ขึน้ กลยุทธและ
กิจกรรมถูกใชในการผลักดันใหผูมีอำนาจัดสินใจสนับสนุน
เงินทุนตอเนื่อง
มีการใหเงินทุนระยะสั้นสำหรับวิธีการในภาพรวม มีขอตกลง
ตอเนื่องกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ
การใหเงินทุนระยะยาวเปนขอตกลงสวนหนึ่งของกลยุทธที่
กลาวถึงในปจจัยความสำเร็จในเครื่องมือนี้
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ขอคำถาม
26. ทานมีนโยบายและการสนับสนุนอะไรบาง เพื่อใหเกิด
รูปแบบการจัดสิ่งแวดลอมการทำงาน ที่เอื้อตอการ
ลดปญหาและสรางเสริมสุขภาพในการปองกันโรคเรื้อรัง
ในองคกรรับผิดชอบของทาน (8.4)
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27. ทานมีกลไกอะไร ที่โปรงใส เปนรูปธรรม และผูรับผิดชอบ 0
ที่ชัดเจน ในการกำกับ ติดตามนโยบาย และผลลัพธของ
โปรแกรม ของการปองกันควบคุมโรคเรื้อรังหรือไม
1
อยางไร (8.5)
2
3
4

แนวตอบ
ไมมนี โยบายองคกรในการสรางสิง่ แวดลอมการทำงานทีส่ ง เสริม
สุขภาพ
ผูนำองคกรสุขภาพเริ่มตระหนักถึงความตองการสิ่งแวดลอม
สุขภาพในการทำงานและกำลังคนหากลยุทธที่เปนไปได
วัฒนธรรมองคกรสนับสนุนความคิดริเริ่ม แตไมมีนโยบายเปน
ทางการในการสนับสนุนทางเลือกดานสุขภาพ
เริม่ พัฒนานโยบายสนับสนุนการสรางสิง่ แวดลอมการทำงานที่
สงเสริมสุขภาพ
มีการนำนโยบายภาพรวมขององคกรสูก ารปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุน
การสรางสิ่งแวดลอมการทำงานที่สงเสริมสุขภาพ
ไมมีกลไกที่อธิบายไดในการติดตามผลนโยบาย และผลลัพธ
โครงการ
มีการจัดทำแผนการประเมินและดัชนีชี้วัดหลักแตไมมีการนำ
ลงปฏิบัติ
มีดำเนินการเปนระบบในการสนับสนุนการประเมินผล การ
รวบรวมขอมูล และการเตรียมขอมูลพืน้ ฐานรวมทัง้ การรายงาน
อยางตอเนื่อง
จัดทำขอมูลขอมูลพื้นฐานและรายงานตอเนื่องนำเสนอใน
รูปแบบที่พรอมใชสำหรับผูมีอำนาจตัดสินใจและสาธารณะ
รายงานถูกนำมาใชในกระบวนการจัดทำแผนและการกำหนด
นโยบาย การตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญ และการ
จัดสรรงบประมาณ
ผูสัมภาษณ.............................................................
ผูจดบันทึก.............................................................
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(สำหรับ นายก อบต.)
วันที.่ .....................................................
ชื่อ−สกุล (ผูรับการสัมภาษณ)................................................................................... ตำแหนง................................................................
หนวยงาน........................................................ อำเภอ................................................ จังหวัด..................................................................
ชุดคำถามที่ 5 / 6
การพัฒนาระบบกำกับและประเมินผลการจัดการลดปญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
กอนเริ่มสนทนา
• แนะนำตัวและแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
• ขอความรวมมือในการให ความคิดเห็นหรือประสบการณตางๆ เพื่อนำไปเปนประโยชนในการประเมินผลการจัดการ
ลดปญหาโรคเรื้อรัง
• บอกและขออนุญาต วาจะมีการบันทึกเทปและขอจดบันทึกขอมูลหรือความเห็นตางๆ ที่ให เพื่อใหครบถวนมากที่สุด
ขอคำถาม
ในความคิดของทาน คิดวาปญหาโรคเรื้อรัง (CVD/DM/HT)
เปนปญหาทางสุขภาพในชุมชนหรือ มีผลที่เกิดขึ้นรุนแรง
ตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือไม อยางไร
ในการจัดการปญหาโรคเรื้อรังใหลดลงทาน คิดวา
จะดำเนินการใหสำเร็จ โดยคนใดคนหนึ่ง หรือหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง ไดหรือไม
1. ในการดำเนินงานลดปญหาโรคเรื้อรัง มีใคร/องคกร/
หนวยงาน เขามารวมทำงานบาง และมีสวนรวม
ในการทำงานอยางไร (1.1)
2.

ในกระบวนการทำงานรวมกันทานไดพูดคุยกำหนด
คุณคารวมกันตอประเด็นของการปองกันจัดการ
ปญหาโรคเรื้อรัง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของการทำงาน
รวมกันหรือไม อยางไร (1.2)

3.

ในการนำสูการปฏิบัติการในพื้นที่ ทานมีการกำหนด
เปาประสงคในการทำงานรวมกันหรือไม อยางไร
(1.3)

4.

ใครเปนผูประสานงานกลยุทธภาพรวมของเขต/จังหวัด
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรัง (8.3)

แนวตอบ
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ตางคนตางทำ
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันสม่ำเสมอ
พบปะกันสม่ำเสมอและเริ่มวางแผนรวมกัน
รวมวางแผนกับSHและพบปะสม่ำเสมอ
ทำงานรวมกันและพยายามใชทรัพยากรรวมกัน
ไมเคยพูดคุย
พูดคุยแตไมมีแถลงการณ
ตกลงในแถลงการณที่เปนคุณคารวม
ใชคุณคารวมในการทำงานของตน
พัฒนากลยุทธและแผนบนพื้นฐานคุณคารวม
ไมมีเปาประสงครวม
มีกระบวนการทำเปาฯรวมบนหลักฐาน
เปาฯรวมถูกรับรองโดยผูนำแตละแหง
เปาฯรวมสะทอนในแผน&กลยุทธ หนวยงาน
มีการติดตามความกาวหนาสม่ำเสมอ และปรับเปาฯ ใหทนั สมัย
ตางคนตางทำ ไมมีการกำหนดผูประสานกลยุทธ
ไมมีการกำหนดผูประสานฯแตมีกิจกรรมเปนครั้งคราว
มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม แตไมมีคณะกรรมการ
อาวุโสจากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
3 มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
4 มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ รวมทัง้ องคกรชุมชนและองคกรสาธารณะ
มารวมตัดสินใจฯ
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5.

6.

ขอคำถาม
ทานและผูเกี่ยวของหลัก เขาใจในเรื่องความรวมมือและ
การทำงานเชิงระบบในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
อยางไร
– โครงสรางความรวมมือและการทำงานเชิงระบบ
ที่เกิดขึ้นแลวมีหรือไม ถามีคืออะไร (6.1)

ทานและผูเกี่ยวของ รวมวางแผนเพื่อสรางความเข็มแข็ง
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังอยางไร (6.2)
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7.

ทานและผูเกี่ยวของมีกระบวนการในการ รวมมือพัฒนา
ขาวสารทางสุขภาพที่เปนขอมูลสำคัญในการสนับสนุน
การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง การสนับสนุนใหมี
สุขภาพดี รวมทั้งการจัดการตนเองในเรื่องโรคเรื้อรัง
หรือไม อยางไร (6.5)
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8.

ทานคิดวาปจจัยกำหนดทางสังคมและสิ่งแวดลอมใด
ในชุมชนของทานที่มีผลตอการจัดการปองกันควบคุม
โรคเรื้อรัง และทานไดมกี ารรวบรวมขอมูลไวหรือไม
(2.1)
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9.

ทานไดนำขอมูลปจจัยกำหนดทางสังคมมาใชในการ
วางแผนและประเมินผลหรือไม อยางไร (2.2)
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10. ทานไดรวมกับภาคสวนตางๆ แกไขและจัดการ เรื่อง
ปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ ใหเหมาะสมใน
การปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร (2.3)
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แนวตอบ
ไมมีความเขาใจรวมกันในระหวาง Stakeholder
Stakeholder (ST) กลุมยอย มีการทำงานรวมกันในโครงการ
รวม
ST ระบุวิธีการบูรณาการเปนเรื่องสำคัญและเริ่มพูดคุยเพื่อ
การกำหนดคุณคารวมและ วิธีการเพื่อชี้นำการทำงาน
ST เห็นพองกับคุณคารวมและวิธีการเขาถึง
ST ใชคณ
ุ คารวมเปนฐานในการเชือ่ มการจัดลำดับความสำคัญ
และการวางแผน
ไมมีความรวมมือในการวางแผน
Stakeholder (ST) ตกลงรวมมือกันประเมินสุขภาพชุมชน
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญ กลยุทธและแผน
ST ตกลงรวมปฏิบัติการในหมวดโรค หมวดอายุและ/หรือ
หมวดปจจัยเสี่ยงเดียวกัน
ST ตกลงรวมเชือ่ มการวางแผนและประสานงานอยางตอเนือ่ ง
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการ และการประเมินผลของแผน
ไมมีความรวมมือดานขาวสารรวม
ST มีการshare ขอมูลขาวสารโดยรณรงคสอ่ื สารเปนครัง้ คราว
ST กำหนดผูแทนเพื่อรับผิดชอบในการพูดจาเรื่องแผนการ
สื่อสาร
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญของการสื่อสารรวมกัน
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ST นำแผนลงสูการปฏิบัติและรวมประเมินผล ST ดูหนทาง
ในการนำทรัพยากรมารวมกันเพื่อบรรลุผลกระทบที่ใหญกวา
ไมมีการรวบรวมขอมูล SDOH
ยอมรับวาการรวบรวมขอมูล SDOH สำคัญ
ระบุวาตัวชี้วัด SDOH ใดมีความสำคัญในงาน
มีการพัฒนาภาคีในการรวบรวมขอมูล
มีการเก็บรวบรวมฯสม่ำเสมอและใช ออกแบบโปรแกรมและ
จัดลำดับความสำคัญ
ไมไดพิจารณานำมาใชในงาน
ตระหนักแตยังไมมีกิจกรรมเนน SDOH
นำเขามาเปนฐานการวางแผน แตยังไมมีกิจกรรมเฉพาะ
ตอบสนอง
มีกิจกรรมเฉพาะในการแกไขปญหา SDOH
มีการประเมินกิจกรรมการจัดการปญหา SDOH
ไมมีความรวมมือระหวางภาคสวน
รูวาหนวยใดควรเขารวมและประสานกับหนวย ที่ไมใชภาค
สุขภาพที่งานดานหนาเปนครั้งคราว
มีการประสานระหวางภาคสวนที่งานดานหนาเปนประจำ
พัฒนาโครงสรางอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนงานของภาคสวน
รวมทำงานผานโครงสรางเพื่อผลักดันนโยบาย
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ขอคำถาม
11. มีการชวยเหลือทรัพยากรหรืออื่นๆอะไรบาง ในการ
สนับสนุนกิจกรรมในการจัดการเรื่องปจจัยกำหนด
สังคมตอสุขภาพในชุมชน (2.4)
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12. ในพื้นที่ของทานมีการใชกฎระเบียบหรือขอบังคับอะไร
ที่เปนการสรางเสริมสุขภาพในการลดปจจัยเสี่ยง (2.5)
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13. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิดความ
รวมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.6)
14. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิดความ
รวมมือในสถานที่ทำงาน เพื่อสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.7)
15. การดูแลปฐมภูมิมีบทบาทอะไรในแผนการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรังของเขต /จังหวัด (4.1)
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16. การนำแผนพัฒนาบุคคลากรการดูแลปฐมภูมิ ไปสู
การปฏิบัติ ไดมีการจัดสรรทรัพยากรอะไรบาง
การจัดหาและจัดสรรเปนอยางไร (4.5)
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แนวตอบ

ไมมีการสนับสนุน
สนับสนุนเปนครั้งคราว
สนับสนุนเปนประจำในเรื่องสถานที่ประชุมและอื่นๆ
จัดเวลาใหผูปฏิบัติงานสนับสนุนชุมชนในการจัดการปญหา
SDOH
มีนโยบายที่ดีในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนทรัพยากรและ
ใหชุมชนรวมจัดลำดับความสำคัญ
ไมมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ
ระบุกลยุทธทเ่ี กีย่ วกับ กฎฯ ระเบียบเปนเรือ่ งสำคัญในการสราง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อฯ
มีภาคีระหวางหนวยงาน เพื่อเริ่มงานตามกลยุทธ
มีการผลักดันประเด็นกลยุทธไปสูระดับที่เหมาะสมในภาครัฐ
และรณรงคสื่อสารตอสาธารณะ
นำกฎหมาย ระเบียบ สูการบังคับโดยรัฐ
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมภาคีกับโรงเรียน
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมเปนภาคีฯ
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
PC ไมไดรับความสนใจในกลยุทธระดับเขต/จังหวัด
PC เริ่มกิจกรรมโรคเรื้อรังบางอยางดวยตนเอง
ผูเกี่ยวของอื่น นำเอาเรื่อง PC เขามาพูดจาเรื่องกลยุทธเขต/
จังหวัด
มีการระบุบทบาทเฉพาะของ PC
มีการพัฒนากลยุทธและทรัพยากรเพื่อสรางความสามารถให
PC เขมแข็ง
ไมมีการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและการพัฒนามืออาชีพ
มีการจัดสรรเปนครั้งคราว
หนวยงานมีแผนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จำเปน
มีนโยบาย/การสนับสนุนของชุมชน และขอตกลงในการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จำเปน
มีทรัพยากรเพียงพอที่ใชในการพัฒนาตามแผน
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ขอคำถาม
17. ชุมชน/องคกรของทานมีสวนรวมคิดรวมทำในการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร (5.1)
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18. ชุมชน/องคกรของทาน ไดมีการประเมินสถานการณ
ปญหาสุขภาพและความตองการบริการสุขภาพของ
ชุมชน หรือไม อยางไร (5.2)
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19. ชุมชน/องคกรของทาน มีการพัฒนาความสามารถของ
การเปนผูนำ เพื่อการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ใหทำงานอยางมีประสิทธิผลอยางไร (5.3)
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20. ชุมชน/องคกรของทาน ไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อ
ทำงาน ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม (5.4)
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21. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการปองกันและควบคุม
โรคเรื้อรังในชุมชนหรือไม อยางไร (5.5)
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แนวตอบ
ไมไดเขารวมในกลยุทธฯของเขตพื้นที่
เขารวมเปนครั้งคราว
กลุม เขตพืน้ ทีจ่ ดั ทำรายชือ่ กลุม /องคกรชุมชนทุกกลุม ทีท่ ำงาน
โรคเรื้อรังและเชิญใหขามามีสวนรวม
มีสวนรวมในการสื่อสารกับผูเกี่ยวของอื่นๆ สม่ำเสมอ
ผูจ ดั การอาวุโสของกลุม /องคกรชุมชนรวมเต็มทีใ่ นฐานะสมาชิก
ในกลยุทธของเขตพื้นที่
ไมมีการประเมินสุขภาพในชุมชน
มีการประเมินฯ แตขอมูลไมไดรวบรวมไวที่เขตพื้นที่/ชุมชน
การประเมินฯ มีการรวบรวมขอมูลสภาวะเขตพื้นที่/ชุมชน
อยางเปนระบบ
สมาชิกชุมชนรวมในการประเมินฯ มีการรวบรวมขอมูล SDOH
การประเมินฯ สรางพืน้ ฐานการวางแผนและการจัดลำดับความ
สำคัญสำหรับกลุม/องคกรชุมชนและกลุมนี้มีความ สามารถที่
จะปรับกิจกรรมใหเหมาะกับความจำเปนของพื้นที่ได
กลุม ฯ ไมมกี ารพัฒนากลยุทธในการสรางภาวะผูน ำทีเ่ ขมแข็งฯ
ผูนำแตละคนมีการพัฒนาผูนำตามโอกาส
กลุมฯ มีการประเมินความสามารถของผูนำสม่ำเสมอ
แตละกลุมฯ จัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาผูนำของเขา
แตละกลุมฯ ในเขตพื้นที่จัดทำและสนับสนุนการจัดทำแผน
รวมในการพัฒนาภาวะผูนำ
ไมมีแผนในการระดมทรัพยากร
ริเริ่มเปนครั้งคราวเพื่อใหมีความมั่นใจในทรัพยากรที่จะใช
มีการประเมินความตองการทรัพยากรทัง้ หมด ในการประเมิน
สุขภาพชุมชน
จัดทำกลยุทธการระดมทรัพยากรและจัดสรรในการดำเนินการ
กลุมฯ ในเขตพื้นที่รวมระดมทรัพยากรตามกลยุทธที่กำหนด
ไมมีกลยุทธการเรียนรู
เจาหนาที่และอาสาสมัครเรียนรูดวยตนเอง
กลุมฯ มีระบบสำหรับการยึดอยูกับ Best practice ปจจุบัน
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
กลุมฯ ประเมินโครงการและความสามารถของเจาหนาที่/
อาสาสมัครตอ Best practice เปนประจำ และมีระบบ
`ในการสนับสนุนการยอมรับ practice เหลานี้มาใช
กลุมฯ จัดทำยุทธศาสตรความรวมมือในการสนับสนุนการ
ยอมรับ Best practice มาใช
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ขอคำถาม
22. ทานและผูเกี่ยวของ ไดมกี ารรวมจัดลำดับความสำคัญ
ของกลยุทธ และออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอง ในการ
เพิ่มความเข็มแข็งการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
หรือไม อยางไร (8.1)
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23. หนวยงานของทาน/เครือขาย มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัคร ในการกำกับติดตาม
และประเมินผลโรคเรื้อรังหรือไม ถามี ดำเนินการอยางไร
(7.2 )

24. ขณะนี้ทานมีระบบอะไรรองรับเพื่อ ใหเกิดการใชขอมูล
รวมกัน ในการกำกับ ติดตาม เฝาระวังและประเมินผล
(6.4)
25. มีการกำหนดตัวชี้วัดและระบบในการกำกับติดตาม
ผลลัพธ ของการดำเนินงานปองกันและควบคุม
โรคเรื้อรังหรือไม ถามีอะไรคือตัวชี้วัดและระบบ (7.3)

26. ทาน มีขอตกลงในการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรังอยางตอเนื่อง
หรือไม หากมีเปนระยะเวลานานเทาไหร (8.2)
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แนวตอบ
ไมมีกลยุทธการจัดลำดับความสำคัญและกิจกรรมที่สัมพันธ
กับกลยุทธ
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ แตไมมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ และ ST เขารวม
ในการทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ ST เขารวม และ
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับพื้นที่สำคัญบางพื้นที่
ระบุลำดับความสำคัญของกลยุทธ เปาประสงครว ม และจัดทำ
วัตถุประสงคที่สามารถวัดได จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีเงินทุน
เต็มที่ พรอมกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ ST
ST ไมมีแผนพัฒนาความสามารถในการติดตาม ประเมินผล
และการเรียนรู
ST ประเมินความสามารถของเจาหนาที่/อาสาสมัครในเรื่องนี้
ST จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถรวมและนำสูการปฏิบัติ
ใชทรัพยากรและเรียนรูรวมกัน
ไมมีระบบอะไรอยูเลย
ST ตกลงเรื่องดัชนีชี้วัดระบบสุขภาพที่ตองติดตาม
ST จัดทำแผนในการ Share ขอมูล
ST เห็นพองตองกันในขอตกลงในการ Share ขอมูล
ST ไดรับทรัพยากรและดำเนินการระบบการ Share ขอมูล
ไมมีตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามผลลัพธ
ST จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธที่จะตองติดตาม
ST ระบุดัชนีชี้วัดที่เปนขอมูลหลักฐาน
ST พัฒนาระบบที่ตองการในการรวบรวมขอมูลตามดัชนีชี้วัด
รวมทั้งระบบการรวบรวมขอมูลที่สอดคลอง
ST ใชขอมูลจากระบบการติดตามผลในการปรับโครงการ
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนฯ
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนแตมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่ม
ความตระหนักกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ ในประเด็นฯ
ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนฯ ความตระหนักเพิ่มขึ้น กลยุทธและ
กิจกรรมถูกใชในการผลักดันใหผูมีอำนาจัดสินใจสนับสนุน
เงินทุนตอเนื่อง
มีการใหเงินทุนระยะสั้นสำหรับวิธีการในภาพรวม มีขอตกลง
ตอเนื่องกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ
การใหเงินทุนระยะยาวเปนขอตกลงสวนหนึ่งของกลยุทธ
ที่กลาวถึงในปจจัยความสำเร็จในเครื่องมือนี้
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ขอคำถาม
27. ทานไดดำเนินการอะไรบาง เพื่อใหเกิดรูปแบบการจัด
สิ่งแวดลอมการทำงาน ที่เอื้อตอการลดปญหาและ
สรางเสริมสุขภาพในการปองกันโรคเรื้อรังในองคกร
รับผิดชอบของทาน (8.4)

0
1
2
3
4

28. ทานมีกลไกอะไร ที่โปรงใส เปนรูปธรรม และผูรับผิดชอบ 0
ที่ชัดเจน ในการกำกับ ติดตามนโยบาย และผลลัพธของ
โปรแกรม ของการปองกันควบคุมโรคเรื้อรังหรือไม
1
อยางไร (8.5)
2
3
4

แนวตอบ
ไมมนี โยบายองคกรในการสรางสิง่ แวดลอมการทำงานทีส่ ง เสริม
สุขภาพ
ผูนำองคกรสุขภาพเริ่มตระหนักถึงความตองการสิ่งแวดลอม
สุขภาพในการทำงานและกำลังคนหากลยุทธที่เปนไปได
วัฒนธรรมองคกรสนับสนุนความคิดริเริ่ม แตไมมีนโยบายเปน
ทางการในการสนับสนุนทางเลือกดานสุขภาพ
เริ่มพัฒนานโยบายสนับสนุนการสรางสิ่งแวดลอมการทำงาน
ที่สงเสริมสุขภาพ
มีการนำนโยบายภาพรวมขององคกรสูก ารปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุน
การสรางสิ่งแวดลอมการทำงานที่สงเสริมสุขภาพ
ไมมีกลไกที่อธิบายไดในการติดตามผลนโยบาย และผลลัพธ
โครงการ
มีการจัดทำแผนการประเมินและดัชนีชี้วัดหลักแตไมมีการนำ
ลงปฏิบัติ
มีดำเนินการเปนระบบในการสนับสนุนการประเมินผล การรวบรวม
ขอมูล และการเตรียมขอมูลพื้นฐานรวมทั้งการรายงานอยาง
ตอเนื่อง
จัดทำขอมูลขอมูลพื้นฐานและรายงานตอเนื่องนำเสนอใน
รูปแบบที่พรอมใชสำหรับผูมีอำนาจตัดสินใจและสาธารณะ
รายงานถูกนำมาใชในกระบวนการจัดทำแผนและการกำหนด
นโยบาย การตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญ และการ
จัดสรรงบประมาณ
ผูสัมภาษณ.............................................................
ผูจดบันทึก.............................................................
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(สำหรับ ผูใหญบาน/ประธานชุมชน)
วันที.่ .....................................................
ชื่อ−สกุล (ผูรับการสัมภาษณ)................................................................................... ตำแหนง................................................................
หนวยงาน........................................................ อำเภอ................................................ จังหวัด..................................................................
ชุดคำถามที่ 6 / 6
การพัฒนาระบบกำกับและประเมินผลการจัดการลดปญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
กอนเริ่มสนทนา
• แนะนำตัวและแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
• ขอความรวมมือในการให ความคิดเห็นหรือประสบการณตางๆ เพื่อนำไปเปนประโยชนในการประเมินผลการจัดการ
ลดปญหาโรคเรื้อรัง
• บอกและขออนุญาต วาจะมีการบันทึกเทปและขอจดบันทึกขอมูลหรือความเห็นตางๆ ที่ให เพื่อใหครบถวนมากที่สุด
ขอคำถาม
ในความคิดของทาน คิดวาปญหาโรคเรื้อรัง (CVD/DM/HT)
เปนปญหาทางสุขภาพในชุมชนหรือ มีผลที่เกิดขึ้นรุนแรง
ตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือไม อยางไร
ในการจัดการปญหาโรคเรื้อรังใหลดลงทาน คิดวา
จะดำเนินการใหสำเร็จ โดยคนใดคนหนึ่ง หรือหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง ไดหรือไม
1. ในการดำเนินงานลดปญหาโรคเรื้อรัง มีใคร/องคกร/
หนวยงาน เขามารวมทำงานบาง และมีสวนรวม
ในการทำงานอยางไร (1.1) (5.1)
2.

3.

4.

0
1
2
3
4
ในกระบวนการทำงานรวมกันทานไดพูดคุยกำหนดคุณคา 0
รวมกันตอประเด็นของการปองกันจัดการปญหาโรคเรื้อรัง 1
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของการทำงานรวมกันหรือไม
2
อยางไร (1.2)
3
4
ในการนำสูการปฏิบัติการในพื้นที่ ทานมีการกำหนด
0
เปาประสงคในการทำงานรวมกันหรือไม อยางไร (1.3)
1
2
3
4
ทานคิดวาปจจัยกำหนดทางสังคมและสิ่งแวดลอมใด
0
ในชุมชนของทานที่มีผลตอการจัดการปองกันควบคุม
1
โรคเรื้อรัง และทานไดมกี ารรวบรวมขอมูลไวหรือไม
2
(2.1)
3
4

แนวตอบ

ตางคนตางทำ
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันสม่ำเสมอ
พบปะกันสม่ำเสมอและเริ่มวางแผนรวมกัน
รวมวางแผนกับSHและพบปะสม่ำเสมอ
ทำงานรวมกันและพยายามใชทรัพยากรรวมกัน
ไมเคยพูดคุย
พูดคุยแตไมมีแถลงการณ
ตกลงในแถลงการณที่เปนคุณคารวม
ใชคุณคารวมในการทำงานของตน
พัฒนากลยุทธและแผนบนพื้นฐานคุณคารวม
ไมมีเปาประสงครวม
มีกระบวนการทำเปาฯ รวมบนหลักฐาน
เปาฯ รวมถูกรับรองโดยผูนำแตละแหง
เปาฯ รวมสะทอนในแผน & กลยุทธ หนวยงาน
มีการติดตามความกาวหนาสม่ำเสมอ และปรับเปาฯ ใหทนั สมัย
ไมมีการรวบรวมขอมูล SDOH
ยอมรับวาการรวบรวมขอมูล SDOH สำคัญ
ระบุวาตัวชี้วัด SDOH ใดมีความสำคัญในงาน
มีการพัฒนาภาคีในการรวบรวมขอมูล
มีการเก็บรวบรวมฯสม่ำเสมอและใช ออกแบบโปรแกรมและ
จัดลำดับความสำคัญ

151

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

5.

6.

7.

ขอคำถาม
ทานไดนำขอมูลปจจัยกำหนดทางสังคมมาใชในการ
วางแผนและประเมินผลหรือไม อยางไร (2.2)

ทานไดรวมกับภาคสวนตางๆ แกไขและจัดการ เรื่อง
ปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ ใหเหมาะสมในการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม อยางไร
(2.3)
มีการชวยเหลือทรัพยากรหรืออื่นๆอะไรบาง ในการ
สนับสนุนกิจกรรมในการจัดการเรื่องปจจัยกำหนด
สังคมตอสุขภาพในชุมชน (2.4)

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4

8.

ในพื้นที่ของทานมีการใชกฎระเบียบหรือขอบังคับอะไร
ที่เปนการสรางเสริมสุขภาพในการลดปจจัยเสี่ยง (2.5)

0
1
2
3

9.

ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิดความ
รวมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.6)

10. ทานไดพัฒนานโยบายหรือกลไกอะไรที่ทำใหเกิดความ
รวมมือในสถานที่ทำงาน เพื่อสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันการจัดการโรคเรื้อรัง (2.7)
11. การดูแลปฐมภูมิมีบทบาทอะไรในแผนการปองกัน
และจัดการโรคเรื้อรังของเขต/จังหวัด (4.1)
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0
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แนวตอบ
ไมไดพิจารณานำมาใชในงาน
ตระหนักแตยังไมมีกิจกรรมเนน SDOH
นำเขามาเปนฐานการวางแผน แตยังไมมีกิจกรรมเฉพาะ
ตอบสนอง
มีกิจกรรมเฉพาะในการแกไขปญหา SDOH
มีการประเมินกิจกรรมการจัดการปญหา SDOH
ไมมีความรวมมือระหวางภาคสวน
รูวาหนวยใดควรเขารวมและประสานกับหนวย ที่ไมใชภาค
สุขภาพที่งานดานหนาเปนครั้งคราว
มีการประสานระหวางภาคสวนที่งานดานหนาเปนประจำ
พัฒนาโครงสรางอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนงานของภาคสวน
รวมทำงานผานโครงสรางเพื่อผลักดันนโยบาย
ไมมีการสนับสนุน
สนับสนุนเปนครั้งคราว
สนับสนุนเปนประจำในเรื่องสถานที่ประชุมและอื่นๆ
จัดเวลาใหผูปฏิบัติงานสนับสนุนชุมชนในการจัดการปญหา
SDOH
มีนโยบายที่ดีในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนทรัพยากรและ
ใหชุมชนรวมจัดลำดับความสำคัญ
ไมมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ
ระบุกลยุทธทเ่ี กีย่ วกับ กฎฯ ระเบียบเปนเรือ่ งสำคัญในการสราง
สิ่งแวดลอมที่เอื้อฯ
มีภาคีระหวางหนวยงาน เพื่อเริ่มงานตามกลยุทธ
มีการผลักดันประเด็นกลยุทธไปสูระดับที่เหมาะสมในภาครัฐ
และรณรงคสื่อสารตอสาธารณะ
นำกฎหมาย ระเบียบ สูการบังคับโดยรัฐ
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมภาคีกับโรงเรียน
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
ไมมีกลไกความรวมมือ
หารือความเปนไปไดในการรวมเปนภาคีฯ
รวมกันระบุประเด็นที่จะรวมเปนภาคี
รวมกันพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมพิเศษ
รวมจัดโครงสรางความรวมมือตอเนื่อง
PC ไมไดรับความสนใจในกลยุทธระดับเขต/จังหวัด
PC เริ่มกิจกรรมโรคเรื้อรังบางอยางดวยตนเอง
ผูเ กีย่ วของอืน่ นำเอาเรือ่ ง PC เขามาพูดจาเรือ่ งกลยุทธเขต/จว.
มีการระบุบทบาทเฉพาะของ PC
มีการพัฒนากลยุทธและทรัพยากรเพื่อสรางความสามารถให
PC เขมแข็ง
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ขอคำถาม
12. ชุมชน/องคกรของทาน ไดมกี ารประเมินสถานการณ
ปญหาสุขภาพและความตองการบริการสุขภาพของ
ชุมชน หรือไม อยางไร (5.2)

0
1
2
3
4

13. ชุมชน/องคกรของทาน มีการพัฒนาความสามารถ
ของการเปนผูนำ เพื่อการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
ใหทำงานอยางมีประสิทธิผลอยางไร (5.3)

0
1
2
3
4

14. ชุมชน/องคกรของทาน ไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อ
ทำงาน ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม (5.4)

0
1
2

15. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ รื่องการปองกันและควบคุม
โรคเรื้อรังในชุมชนหรือไม อยางไร (5.5)
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16. ทานและผูเกี่ยวของหลัก เขาใจในเรื่องความรวมมือและ
การทำงานเชิงระบบในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
อยางไร
– โครงสรางความรวมมือและการทำงานเชิงระบบ
ที่เกิดขึ้นแลวมีหรือไม ถามีคืออะไร (6.1)
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แนวตอบ
ไมมีการประเมินสุขภาพในชุมชน
มีการประเมินฯ แตขอมูลไมไดรวบรวมไวที่เขตพื้นที่/ชุมชน
การประเมินฯ มีการรวบรวมขอมูลสภาวะเขตพืน้ ที/่ ชุมชนอยาง
เปนระบบ
สมาชิกชุมชนรวมในการประเมินฯ มีการรวบรวมขอมูล SDOH
การประเมินฯ สรางพืน้ ฐานการวางแผนและการจัดลำดับความ
สำคัญสำหรับกลุม/องคกรชุมชนและกลุมนี้มีความ สามารถที่
จะปรับกิจกรรมใหเหมาะกับความจำเปนของพื้นที่ได
กลุม ฯ ไมมกี ารพัฒนากลยุทธในการสรางภาวะผูน ำทีเ่ ขมแข็งฯ
ผูนำแตละคนมีการพัฒนาผูนำตามโอกาส
กลุมฯ มีการประเมินความสามารถของผูนำสม่ำเสมอ
แตละกลุมฯจัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาผูนำของเขา
แตละกลุมฯ ในเขตพื้นที่จัดทำและสนับสนุนการจัดทำแผน
รวมในการพัฒนาภาวะผูนำ
ไมมีแผนในการระดมทรัพยากร
ริเริ่มเปนครั้งคราวเพื่อใหมีความมั่นใจในทรัพยากรที่จะใช
มีการประเมินความตองการทรัพยากรทัง้ หมด ในการประเมิน
สุขภาพชุมชน
จัดทำกลยุทธการระดมทรัพยากรและจัดสรรในการดำเนินการ
กลุมฯ ในเขตพื้นที่รวมระดมทรัพยากรตามกลยุทธที่กำหนด
ไมมีกลยุทธการเรียนรู
เจาหนาที่และอาสาสมัครเรียนรูดวยตนเอง
กลุมฯ มีระบบสำหรับการยึดอยูกับ Best practice ปจจุบัน
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
กลุมฯ ประเมินโครงการและความสามารถของเจาหนาที่/
อาสาสมัครตอ Best practice เปนประจำ และมีระบบในการ
สนับสนุนการยอมรับ practice เหลานี้มาใช
กลุมฯ จัดทำยุทธศาสตรความรวมมือในการสนับสนุนการ
ยอมรับ Best practice มาใช
ไมมีความเขาใจรวมกันในระหวาง Stakeholder
Stakeholder (ST) กลุม ยอย มีการทำงานรวมกันในโครงการรวม
ST ระบุวิธีการบูรณาการเปนเรื่องสำคัญและเริ่มพูดคุยเพื่อ
การกำหนดคุณคารวมและ วิธีการเพื่อชี้นำการทำงาน
ST เห็นพองกับคุณคารวมและวิธีการเขาถึง
ST ใชคณ
ุ คารวมเปนฐานในการเชือ่ มการจัดลำดับความสำคัญ
และการวางแผน
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รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

ขอคำถาม
17. ทานและผูเกี่ยวของ รวมวางแผนเพื่อสรางความเข็มแข็ง
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังอยางไร (6.2)
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18. ทานและผูเกี่ยวของมีกระบวนการในการ รวมมือพัฒนา
ขาวสารทางสุขภาพที่เปนขอมูลสำคัญในการสนับสนุน
การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง การสนับสนุนใหมี
สุขภาพดี รวมทั้งการจัดการตนเองในเรื่องโรคเรื้อรัง
หรือไม อยางไร (6.5)
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19. ทานไดทำอะไรเพื่อ เปนกลไกสนับสนุนการจัดบริการ
ปองกันและจัดการโรคเรื้อรังแบบบูรณาการใหมีการ
เชื่อมโยงความตอเนื่อง ในการจัดบริการปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ (6.3)
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20. ชุมชน มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนา อาสาสมัคร ในการ
กำกับติดตามและประเมินผลโรคเรื้อรังหรือไม ถามี
ดำเนินการอยางไร (7.2 )

21. ทาน ไดมีการรวมจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ
และออกแบบกิจกรรมที่สอดคลอง ในการเพิ่มความ
เข็มแข็งการปองกันและจัดการโรคเรื้อรังหรือไม
อยางไร (8.1)
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แนวตอบ
ไมมีความรวมมือในการวางแผน
Stakeholder (ST) ตกลงรวมมือกันประเมินสุขภาพชุมชน
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญ กลยุทธและแผน
ST ตกลงรวมปฏิบตั กิ ารในหมวดโรค หมวดอายุและ/หรือหมวด
ปจจัยเสี่ยงเดียวกัน
ST ตกลงรวมเชือ่ มการวางแผนและประสานงานอยางตอเนือ่ ง
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการ และการประเมินผลของแผน
ไมมีความรวมมือดานขาวสารรวม
ST มีการshare ขอมูลขาวสารโดยรณรงคสอ่ื สารเปนครัง้ คราว
ST กำหนดผูแทนเพื่อรับผิดชอบในการพูดจาเรื่องแผนการ
สื่อสาร
ST ตกลงในการจัดลำดับความสำคัญของการสื่อสารรวมกัน
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ST นำแผนลงสูการปฏิบัติและรวมประเมินผล ST ดูหนทาง
ในการนำทรัพยากรมารวมกันเพื่อบรรลุผลกระทบที่ใหญกวา
ไมมีกลไกการประสานงาน
มีรายการการพัฒนาโครงการปองกันและจัดการฯที่ทันสมัย
มีการระบุพื้นที่ที่สำคัญในการจัดบริการแบบบูรณาการ
มีการจัดทำขอตกลงและเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการบูรณาการ
เวลาที่รอและดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลอยางตอเนื่อง
ถูกกำกับติดตามเปนประจำเพื่อติดตามผลการบูรณาการ
การบริการ
ST ไมมีแผนพัฒนาความสามารถในการติดตาม ประเมินผล
และการเรียนรู
ST ประเมินความสามารถของเจาหนาที่/อาสาสมัครในเรื่องนี้
ST จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถ
ST จัดทำแผนพัฒนาความสามารถรวมและนำสูการปฏิบัติ
ใชทรัพยากรและเรียนรูรวมกัน
ไมมีกลยุทธการจัดลำดับความสำคัญและกิจกรรมที่สัมพันธ
กับกลยุทธ
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ แตไมมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ และ ST เขารวม
ในการทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
มีการจัดความสำคัญของกลยุทธไวเปนขอๆ ST เขารวม และ
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับพื้นที่สำคัญบางพื้นที่
ระบุลำดับความสำคัญของกลยุทธ เปาประสงครว ม และจัดทำ
วัตถุประสงคที่สามารถวัดได จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีเงินทุน
เต็มที่ พรอมกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ ST

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553

ขอคำถาม
22. ทาน มีขอตกลงในการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรังอยางตอเนื่อง
หรือไม หากมีเปนระยะเวลานานเทาไหร (8.2)

23. ใครเปนผูประสานงานกลยุทธภาพรวมของเขต/จังหวัด
ในการปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรัง (8.3)

24. ทานทำอะไรบาง เพื่อใหเกิดรูปแบบการจัดสิ่งแวดลอม
การทำงาน ที่เอื้อตอการลดปญหาและสรางเสริม
สุขภาพในชุมชนของทาน (8.4)

25. ทานมี การกำกับ ติดตามนโยบาย และผลลัพธของ
โปรแกรมของการปองกันควบคุมโรคเรื้อรังหรือไม
หากมีทำอยางไร (8.5)

แนวตอบ

0 ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนฯ
1 ไมมีขอตกลงเรื่องเงินทุนแตมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่ม
ความตระหนักกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ ในประเด็นฯ
2 ไมมขี อ ตกลงเรือ่ งเงินทุนฯ ความตระหนักเพิม่ ขึน้ กลยุทธและ
กิจกรรมถูกใชในการผลักดันใหผูมีอำนาจัดสินใจสนับสนุน
เงินทุนตอเนื่อง
3 มีการใหเงินทุนระยะสั้นสำหรับวิธีการในภาพรวม มีขอตกลง
ตอเนื่องกับผูมีอำนาจในการตัดสินใจ
4 การใหเงินทุนระยะยาวเปนขอตกลงสวนหนึ่งของกลยุทธ
ที่กลาวถึงในปจจัยความสำเร็จในเครื่องมือนี้
0 ตางคนตางทำ ไมมีการกำหนดผูประสานกลยุทธ
1 ไมมีการกำหนดผูประสานฯแตมีกิจกรรมเปนครั้งคราว
2 มีการมอบหมายผูประสานฯ ภาพรวม แตไมมีคณะกรรมการ
อาวุโสจากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
3 มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ มารวมตัดสินใจฯ
4 มีการมอบหมายผูประสานฯภาพรวม มีคณะกรรมการอาวุโส
จากภาคสวนบริการ รวมทัง้ องคกรชุมชนและองคกรสาธารณะ
มารวมตัดสินใจ
0 ไมมนี โยบายองคกรในการสรางสิง่ แวดลอมการทำงานทีส่ ง เสริม
สุขภาพ
1 ผูนำองคกรสุขภาพเริ่มตระหนักถึงความตองการสิ่งแวดลอม
สุขภาพในการทำงานและกำลังคนหากลยุทธที่เปนไปได
2 วัฒนธรรมองคกรสนับสนุนความคิดริเริ่ม แตไมมีนโยบายเปน
ทางการในการสนับสนุนทางเลือกดานสุขภาพ
3 เริม่ พัฒนานโยบายสนับสนุนการสรางสิง่ แวดลอมการทำงานที่
สงเสริมสุขภาพ
4 มีการนำนโยบายภาพรวมขององคกรสูก ารปฏิบตั เิ พือ่ สนับสนุน
การสรางสิ่งแวดลอมการทำงานที่สงเสริมสุขภาพ
0 ไมมีกลไกที่อธิบายไดในการติดตามผลนโยบาย และผลลัพธ
โครงการ
1 มีการจัดทำแผนการประเมินและดัชนีชี้วัดหลักแตไมมีการนำ
ลงปฏิบัติ
2 มีดำเนินการเปนระบบในการสนับสนุนการประเมินผล การ
รวบรวมขอมูล และการเตรียมขอมูลพืน้ ฐานรวมทัง้ การรายงาน
อยางตอเนื่อง
3 จัดทำขอมูลขอมูลพื้นฐานและรายงานตอเนื่องนำเสนอใน
รูปแบบที่พรอมใชสำหรับผูมีอำนาจตัดสินใจและสาธารณะ
4 รายงานถูกนำมาใชในกระบวนการจัดทำแผนและการกำหนด
นโยบาย การตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญ และการ
จัดสรรงบประมาณ
ผูสัมภาษณ.............................................................
ผูจดบันทึก.............................................................
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ตางคนตางทำ
แลกเปลี่ยนขอมูลสม่ำเสมอ

บางสวนมีการพบปะสม่ำเสมอ
เพื่อวางแผนรวม

มีการวางแผนรวมกัน
และพบปะกันอยางสม่ำเสมอ

ทำงานภายใตกลยุทธภาพรวม
และใชทรัพยากรรวม

0

1

2

3

4

-

1.1 โครงสรางและกระบวนการสนับสนุน
การทำงานรวมกัน
-

แบงกลุมตามตนฉบับ

คำถามกลุม 1 คุณคาและเปาประสงคสุขภาพรวมกัน

พัฒนาแผนยุทธและปฏิบัติ
บนพื้นฐานคุณคารวมกัน

ใชคุณคารวมกันนี้เพื่อเปนขอมูล
การทำงานรวมกัน

ตกลงแถลงการณชัดเจนถึงคุณคารวมกัน
ตอประเด็นการปองกันและจัดการโรค

พูดคุยกัน

ไมไดพูดคุยกัน

-

1.2 กระบวนการใหคุณคารวม

ภาคผนวก ง
เกณฑการวัดระดับการประเมินการจัดการปญหาโรคเรื้อรังในพื้นที่

เปาประสงคมีการทบทวนและ
ปรับสม่ำเสมอ

เปาประสงคเหลานั้นถูกสะทอนอยูในแผน
การดำเนินงานและยุทธศาสตรของทุกภาคสวน

เปาประสงครวมกันนั้นไดรับการรับรองอยาง
เปนทางการโดยผูนำในแตละสวน

จัดทำเปาประสงครวม

ไมมีการพัฒนา

1.3 การพัฒนาเปาประสงค/เปาหมายรวม
เพื่อการปองกันและจัดการโรคฯ
-

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

รวมปจจัยฯ เปนหลัก
สำหรับกระบวนการ
วางแผน แตไมไดพัฒนา
กิจกรรมที่เฉพาะ
มีการพัฒนากิจกรรมที่
เฉพาะเจาะจงที่เนนการ
กลาวถึงปจจัยฯ

เก็บและใชขอมูลปจจัย มีการประเมินผลกิจกรรม
กำหนดออกแบบโปรแกรม บนพื้นฐานที่กลาวถึง
และจัดลำดับความสำคัญ
ปจจัยฯ

ระบุตัวชี้วัดปจจัยกำหนดฯ
ที่บงชี้แสดงถึงประเด็น
ไดตรงกับงานของตน
มากที่สุด
พัฒนาภาคีเครือขาย/
ระบบที่จำเปนเพื่อการ
เก็บรวบรวมขอมูล

2.1 รับรูถ งึ ปจจัยกำหนด 2.2 ตระหนัก/นำขอมูล
ทางสังคมและมีการ ปจจัยกำหนดทางสังคมฯ
เก็บขอมูล
มาใชในการปฏิบตั หิ นาที่
ในกิจกรรมหลักการ
วางแผน และประเมินผล
ไมไดเก็บขอมูล
ไมไดมีการพิจารณาขอมูล
ปจจัยฯ เปนสวนหนึ่ง
ในกิจกรรมหลัก
ตระหนักถึงความสำคัญ
ตระหนักถึงปจจัยฯ
ของการเก็บรวบรวมฯ แตไมไดพัฒนากิจกรรม
ที่เฉพาะ
ไมไดมีความรวมมือกับ
ภาคสวนอื่นนอกจาก
หนวยสุขภาพ
รูวาภาคสวนใดเกี่ยวของ
และประสานงานกัน
นอกเหนือจากหนวยงาน
สุขภาพและที่ระดับดาน
หนามีความรวมมือ
เปนครั้งคราว
ประสานงานการทำงาน
ดานหนาระหวาง
ภาคสวนอยางเปน
กิจวัตรประจำวัน
มีการพัฒนาโครงสราง
อยางตอเนือ่ งเพือ่ สนับสนุน
การทำงานระหวาง
ภาคสวนที่เกี่ยวของ
มีการทำงานรวมมือ
ผานทางโครงสรางที่มี
อิทธิพลตอนโยบาย
เชื่อมโยงปจจัยกำหนดฯ
มีนโยบายพัฒนาชุมชน
และสนับสนุนทรัพยากร
และชุมชนตางๆ มี
สวนรวมตัดสินใจ

มีการจัดเวลาของผูปฏิบัติ
งานเพื่อสนับสนุนกลุม
ชุมชนในการทำงาน

หารือความเปนไปได
ความรวมมือ

ไมมีกลไกใดๆ

หารือความเปนไปได
ความรวมมือ

ไมมีกลไกใดๆ

รวมกันระบุประเด็นที่มี รวมกันระบุประเด็นที่มี
ลำดับความสำคัญ ลำดับความสำคัญสำหรับ
สำหรับความรวมมือเปน ความรวมมือเปนภาคีฯ
ภาคีฯ
สนับสนุนการดำเนินการ
รวมกันพัฒนาและ
รวมกันพัฒนาและนำ
ที่เหมาะสมของรัฐตอ นำกิจกรรมเฉพาะสูการ กิจกรรมเฉพาะสูการ
ประเด็นกลยุทธ เชน
ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิ
รณรงค
นำกฎหมาย กฎระเบียบ.. จัดตั้งโครงสรางเพื่อความ จัดตั้งโครงสรางเพื่อความ
สูการปฏิบัติโดยรัฐ ตอเนื่องของความรวมมือ ตอเนื่องของความรวมมือ

ระบุกลยุทธที่เปน
กฎหมาย กฎระเบียบฯ
ในการสรางสภาพ
แวดลอมที่เอื้อ

สนับสนุน
เปนครั้งคราว

สนับสนุนชุมชนกลุมตางๆ ภาคีเครือขายไดถูก
เปนประจำ เชน ใหพื้นที่ พัฒนาเพื่อการเริ่มตน
จัดการประชุม เปนตน ทำงานในยุทธศาสตรนี้

ไมมีในพื้นที่

ไมมีการสนับสนุนใดๆ

2.3 ประสานความรวมมือ 2.4 สนับสนุนทรัพยากร 2.5 ใชกฎระเบียบ..ตอ 2.6 พัฒนาความรวมมือ 2.7 พัฒนาความรวมมือ
ระหวางภาคสวนในการ และความชวยเหลือจัด
ปจจัยกำหนดฯ
กับโรงเรียน/สถานศึกษา กับสถานที่ทำงานเพื่อ
ทำงานที่เกี่ยวของกับ กิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวกับ
เพือ่ สรางเสริมสุขภาพ
สรางเสริมสุขภาพ
ปจจัยกำหนดทางสังคม
ปจจัยกำหนดฯ
และปองกันโรคเรื้อรัง และปองกันโรคเรื้อรัง

คำถามกลุม 2 ปจจัยกำหนดทางสังคมตอสุขภาพ (Social Determinant of Health)

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
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3.3 พัฒนาความสามารถ
ทีมบุคลากรดานสาธารณสุข

ระบุประชากรที่ออนแอ
แผนไดถูกประเมินผล
แผนไดถูกประเมินผล
สุมเสี่ยงที่มีลำดับความสำคัญ และปรับตามผลการประเมิน และปรับตามผลการประเมิน
และถูกใชเปนฐานสำหรับ
การวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากร

3.2 วางแผนทรัพยากร
มนุษย
ไมไดคำนึงถึงและนำมาใช
ในการพัฒนาโปรแกรม

3.6 คำนึงถึงและนำราก
ของสาเหตุมาใชในการ
พัฒนาโปรแกรม

องคกรตระหนักความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับรากของสาเหตุ
ของโรคเรื้อรัง
องคกรสนับสนุนทีมงาน
ในการพัฒนาทักษะ
การวางแผนบนพื้นฐานของ
“ทฤษฎีสาเหตุ”
การวางแผน โปรแกรม และ
การทำงานระหวางภาคสวน
ไดนำ “ทฤษฎีสาเหตุ”
หรือการกลาวถึงตนเหตุ
ที่แทจริง มาใชเปนปกติ
สม่ำเสมอ
มีทรัพยากรที่เพียงพอและ กระบวนการวางแผนโปรแกรม ผลกระทบของรากของ
ถูกใชในแผนพัฒนา
โดยชุมชนมีสว นรวมในการระบุ สาเหตุตางๆ ถูกใหรวม
ประเด็นสุขภาพ พัฒนาการ ในการประเมินผลโปรแกรม
บริการ มีกลยุทธปฏิบัติในการ
เพิ่มการเขาถึงฯ และสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชนและ
กลยุทธนอกสถานที่

3.4 จัดสรรทรัพยากรเพื่อ 3.5 คำนึงถึงและตอบสนอง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
การเขาถึงบริการและ
และความเชี่ยวชาญฯ
โปรแกรมฯ ของประชากร
ที่จำเปนตองไดรับ
ไมเคยมีการประเมิน
ไมเคยมีแผนฯ
ไมมีแผนการพัฒนา
ไมมีการจัดสรรทรัพยากร บริการและโปรแกรมสุขภาพ
ความเชี่ยวชาญ
ถูกพัฒนาโดยปราศจากขอ
พิจารณาถึงประเด็นการ
เขาถึงบริการฯ
ขอมูลระบาดถูกเก็บอยาง
ไดประเมินความตองการ ไดมกี ารประเมินความสามารถ มีการสนับสนุนทรัพยากร การเขาถึงฯ ไดถูกรวมอยูใน
ไมสม่ำเสมอ
แรงงานเพื่อการปองกัน
ในการปองกันและ
เปนครั้งคราว
การประเมินความตองการ
และจัดการฯ จนเสร็จสมบูรณ
จัดการโรค
ที่จำเปนของชุมชน
ขอมูลระบาดถูกเก็บอยาง
แผนฯ ถูกพัฒนาขึ้น
มีการสรางแผนพัฒนาความ
องคกรมีการพัฒนาแผน องคกรตระหนักถึงการคนควา
สม่ำเสมอ
เชี่ยวชาญของบุคลากร
สำหรับจัดการทรัพยากร และการปฏิบัติการที่เชื่อมโยง
ที่จำเปน
การเขาถึงบริการและ
โปรแกรมสุขภาพ
กลุมชุมชนไดรวมอยูใน
แผนฯ ถูกนำสูการปฏิบัติ
แผนฯ ถูกนำสูการปฏิบัติ มีการสนับสนุนและขอผูกพัน องคกรพัฒนามาตรฐานที่
กระบวนการการประเมิน
จากนโยบายผูนำ/ชุมชน
ชัดเจนเพื่อการเขาถึง
สุขภาพชุมชน รวมทั้งเก็บ
ในการผลักดันสนับสนุน
โปรแกรมและบริการ เชน
รวบรวมขอมูลปจจัยกำหนด
ทรัพยากรที่จำเปน
การแปลภาษา ระดับการ
อานเขียนฯ

3.1 ขอมูลประเมินความ
จำเปนดานสุขภาพในชุมชน

คำถามกลุม 3 สมรรถนะดานสาธารณสุขและโครงสรางภายใน

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

กลยุทธและทรัพยากรเพิ่มความ
เขมแข็งของความสามารถของการ
ดูแลปฐมภูมิฯไดถูกพัฒนาขึ้น

มีการประเมินฯ ระบุกลุมประชากร
ที่ออนแอและเสี่ยงเพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญและใชเปนฐาน
การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร

มีการประเมินและปรับแผนฯ
บนพื้นฐานของการประเมินผล

4.1 ความสำคัญของการ
4.2 การประเมินขอมูล
4.3 การพัฒนาแผนทรัพยากร
ดูแลปฐมภูมิตอการปองกัน
ความจำเปน/ความตองการ
มนุษยในการดูแลปฐมภูมิ...
และจัดการโรคฯ
ดานสุขภาพของชุมชน
ปองกันและจัดการโรคฯ
บทบาทของการดูแลปฐมภูมิ
ไมมีการประเมินสุขภาพชุมชน
ไมเคยมีการพัฒนา
ไมไดรับ
ความสนใจใหเปนกลยุทธของ
เขตภูมิภาค
ภาคสวนการดูแลปฐมภูมิริเริ่ม
ขอมูลระบาดวิทยาถูกรวมรวม มีการประเมินความตองการแรงงาน
กิจกรรมของตนบางอยางในการ
ไมสม่ำเสมอ
เพื่อการปองกันและจัดการฯ
ปองกันและจัดการโรคฯ
ไดรวมภาคสวนการดูแลปฐมภูมิ
ขอมูลระบาดวิทยาถูกรวมรวม
มีการพัฒนาแผน
เขารวมในเวทีการพูดจาเพื่อกลยุทธ
สม่ำเสมอ
ของเขตภูมิภาค
บทบาทภาคสวนของการดูแล
กลุมชุมชนถูกรวมอยูในกระบวนการ
แผนฯ ถูกนำไปสูการปฎิบัติ
ปฐมภูมิที่เฉพาะเจาะจงไดถูกระบุ
การประเมินและมีการเก็บขอมูล
ปจจัยทางสังคมตอสุขภาพ

คำถามกลุม 4 สมรรถนะดานการดูแลปฐมภูมิและโครงสรางภายใน (1)

ผูใหการดูแลปฐมภูมิเครือขาย
มีการสนับสนุนและสัญญาจาก
ในการปองกันและจัดการฯ และ นักการเมืองและชุมชนที่จะสนับสนุน
กลุมวิชาชีพและการศึกษามีการ
ทรัพยากรที่จำเปน
พูดคุยถึงความจำเปนและทรัพยากร
การฝกอบรม
มีแผนเขตภูมิภาคสนับสนุนการ
มีทรัพยากรที่เพียงพอ
ฝกอบรมบนพื้นฐานความสามารถ
และถูกใชในการนำแผนฯ
โดยการสนับสนุนและจัดสรร
สูการปฏิบัติ
ทัรพยากรจากสถาบันตางๆ

องคกรมีการพัฒนาแผน
เพื่อไดมาซึ่งทรัพยากรที่จำเปน

มีการสนับสนุนเปนครั้งคราว

เขตและผูใหการดูแลปฐมภูมิมี
ความตระหนักตอการพัฒนา
ความสามารถ
มีการประเมินความสามารถ
ของผูใหบริการฯ

ไมมีแผนสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถ

4.5 การจัดสรรทรัพยากร
ในการนำแผนทรัพยากรมนุษย/
ฝกอบรมสูการปฏิบัติ
ไมมีการจัดสรร

4.4 การพัฒนาความสามารถ
ทีมผูใหบริการดูแลปฐมภูมิ

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
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4.7 การใชขอมูลหลักฐาน
4.8 การสนับสนุนการนำแนวทาง
ในการพัฒนาแผนการดูแล
ปฏิบัติฯ และการเขาถึงจัดการ
ปฐมภูมิคุณภาพ
ตนเองสูก ารปฏิบัติแกผูใหบริการฯ
ผูบริหารของเขตฯ/จังหวัด
ไมไดรับการสนับสนุนเพื่อ
ไมไดพิจารณาประสิทธิผลของ
นำเขาไปในการทำงาน
รูปแบบการดูแลปฐมภูมิ ที่กลาวถึง
การปองกันและจัดการโรคฯ
ในการกำหนดยุทธศาสตรฯ
ประเด็นฯ นี้ไดถูกรวมอยูในการ
ผูบริหารใหความตระหนักใน
ผูใหบริการดูแลปฐมภูมิตระหนัก
ประเมินความจำเปนของชุมชน
หลักฐานที่เกี่ยวกับประสิทธิผล
ถึงทรัพยากรเหลานี้
ของรูปแบบการดูแลฯ
และการเขาถึงมันอยางเปนอิสระ
เขตภูมิภาคมีความตระหนักถึง
เขตฯ มีการประเมินความจำเปน
เขตฯ พัฒนาการประเมินความ
การคนควาและการปฏิบัติที่เกี่ยวของ กลยุทธจากขอมูลหลักฐานสำหรับ จำเปนเพื่อกำหนดกระบวนการ
กับการเขาถึงฯ
การพัฒนาและพัฒนาระบบ
เขาถึงทรัพยากรของผูใหบริการฯ
การดูแลปฐมภูมิ
เขตภูมิภาคพัฒนามาตรฐานที่
เขตฯ สนับสนุนผลักดันจังหวัดเพื่อ เขตฯ พัฒนาแผนเพื่อสนับสนุน
ชัดเจนเพื่อการเขาถึงบริการฯ
สนับสนุนรูปแบบการดูแลปฐมภูมิ
ผูใหบริการดูแลฯ
ที่กลาวถึงการปองกันและจัดการ
ในการเขาถึงทรัพยากรเหลานี้
โรคฯที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
แผนการเขาถึงบริการไดถูกนำไป
เขตฯ สามารถที่จะนำระบบและ
ผูใหบริการดูแลปฐมภูมิสามารถ
ปฏิบัติและประเมินผล
รูปแบบการดูแลปฐมภูมิซึ่งเอื้อให เขาถึงทรัพยากรเหลานี้ไดอยางดี
ผูใหบริการทำงานไดตาม
และมีชวงเวลาจำเปนทีเพียงพอ
ความสามารถสูงสุดในการปองกัน สำหรับการพัฒนาความเปนวิชาชีพ
และจัดการโรคเรื้อรัง

4.6 การคำนึงถึงและจัด
บริการการเขาถึงบริการ
ปฐมภูมิ
ไมมีการพิจารณา
ประเด็นการเขาถึงบริการฯ

คำถามกลุม 4 โครงสรางภายในและความสามารถการดูแลปฐมภูมิ (2)
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รายการของทรัพยากรในชุมชน
มีการจัดทำและถูกปรับปรุง
ใหทันสมัยอยูเสมอ
รายการของทรัพยากรอยูในรูปแบบ
ซึ่งงายตอการเขาถึงของผูใหบริการ
ดูแลปฐมภูมิ

องคกรฯ ตระหนักถึง
ความสามารถที่ตองการ

องคกรฯ ทำงานรวมกันเพื่อพัฒนา ผูใหบริการดูแลพื้นฐานใชระบบ
แผนประสานการดำเนินงาน
ขอมูลและรายการทรัพยากร
และเพื่อผูใหบริการเขาถึงการ
อยางคลองแคลว และระบบสงตอ
ฝกอบรมไดอยางดี
ถูกบูรณาการเขาไปในระบบรายการ
บันทึกผูปวยอิเล็กโทรนิค

องคกรฯ ไดพัฒนาแผนเพื่อใหเกิด ระบบกลไกการสงกลับถูกจัดตั้งขึ้น
การเขาถึงการฝกอบรมบนพื้นฐาน
และนำไปสูก ารปฏิบัติ
ความสามารถ

องคกรฯ มีการประเมินระดับ
ความสามารถของผูใหบริการ
ดูแลปฐมภูมิ

4.10 กลไกการสนับสนุนขอมูล
และการสงตอระหวางผูให
การดูแลในแตละดาน
ไมมีอยูของรูปแบบกลไกที่เปน
ระบบในการสนับสนุนเพื่อการ
ปองกันและจัดการโรคฯ

4.9 สิ่งกระตุนใหผูใหบริการฯ
พัฒนาความสามารถการปองกัน
และจัดการ
องคกรการดูแลปฐมภูมิไมมี
นโยบายที่สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถ

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

กลุมชุมชนฯ มีการพัฒนากลยุทธ
เพื่อระดมและจัดสรรทรัพยากร

ชุมชนฯ ในเขตภูมิภาค
มีความรวมมือตอกลยุทธ
การขับเคลื่อนระดมทรัพยากร

กลุมชุมชน/องคกร มีการประเมิน
ความสามารถของผูนำอยาง
สม่ำเสมอ
ชุมชนฯ พัฒนาแผนสนับสนุน
การพัฒนาความสามารถสำหรับ
ผูนำของพวกเขา

สมาชิกชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม
ในการประเมิน และปจจัยกำหนด
ทางสังคมตอสุขภาพไดถูกเก็บ
รวบรวมดวย

ผูบริหารระดับอาวุโส ของชุมชน/
การประเมินไดสรางพื้นฐานของ ชุมชนฯ ในเขตภูมิภาคพัฒนาและ
องคกร มีสวนรวมอยางเต็มที่ใน การวางแผนและจัดลำดับความสำคัญ สนับสนุนแผนรวมกันเพื่อการ
ฐานะสมาชิกของกลยุทธการ
และกลุมสามารถประยุกตกิจกรรม
พัฒนาความเปนผูนำ
ดำเนินงานในสวนเขตภูมิภาคนั้นๆ ที่ระบุตามความจำเปนของทองถิ่น

5.5 ระบบสนับสนุนการพัฒนา
ความรูและการเรียนรู
ของชุมชน
กลุมชุมชน/องคกรไมมีกลยุทธ
การเรียนรู

กลุมชุมชนฯ มีการประเมินผล
โครงการและความสามารถ
ของเจาหนาที่/อาสาสมัคร และมี
ระบบสนับสนุนการประยุกต
การปฏิบัติเหลานี้เปนประจำ
กลุมชุมชนฯ พัฒนากลยุทธ
ความรวมมือที่สนับสนุนการประยุกต
การปฏิบัติที่ดีที่สุด

กลุมชุมชนฯ มีการเริ่มตนดำเนินงาน เจาหนาที่/อาสาสมัครแตละคน
เปนครั้งคราวเพื่อเกิดความมั่นคง
ติดตามการเรียนรูดวยตนเอง
ของ ทรัพยากรที่จะใช
กลุมชุมชนฯ มีการประเมิน
กลุมชุมชนฯ มีระบบสำหรับการคง
ความตองการทรัพยากร
ความปจจุบันกับการปฏิบัติที่ดีที่สุด
อยางเต็มรูปแบบ
ในการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง

การประเมินไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพภูมิภาคทองถิ่น/ชุมชน
อยางเปนระบบ

มีสวนรวมเฉพาะกิจชั่วคราว

กลุมเขตฯ จัดทำรายชื่อของกลุม
ชุมชน/องคกร ที่มีการทำงาน
ในการปองกันและจัดการโรคฯ
และเชิญใหมีสวนรวมดวย
กลุมชุมชน/องคกร มีสวนรวม
ในการสื่อสารอยางสม่ำเสมอกับ
ผูมีสวนเกี่ยวของ

5.4 การระดมทรัพยากร
ในการทำงานการปองกัน
และจัดการฯ
กลุมชุมชน/องคกรไมมีแผนงาน
ในมือที่จะระดมทรัพยากร

5.3 การพัฒนาความสามารถ
การเปนผูนำในการปองกัน
และจัดการฯ
ไมมีการประเมินสุขภาพของชุมชน ไมมีการพัฒนากลยุทธที่จะเพิ่ม
ความเขมแข็งคงภาวะผูนำของ
ชุมชน/องคกร
มีการประเมิน แตขอมูลไมไดถูกเก็บ มีการพัฒนาภาวะผูนำตามโอกาส
ที่ระดับภูมิภาคทองถิ่น และชุมชน

5.2 การประเมินความตองการ
การบริการของชุมชน/องคกร

5.1 การมีสวนรวมของชุมชน
ตอกลยุทธการปองกันและ
จัดการโรคเรื้อรัง
กลุมชุมชน/องคกร ไมมีสวนรวม
ในกลยุทธฯ

คำถามกลุม 5 สมรรถนะของชุมชนและโครงสรางภายใน

กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553
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6.1 ความเขาใจและการเห็น
6.2 ความรวมมือกันใน
6.3 กลไกที่ถูกพัฒนาใหสนับสนุน
คุณคาความรวมมือและระบบตางๆ การวางแผนเพิ่มความเขมแข็ง
การบูรณาการการบริการ
ที่มีอยูในการเขาถึงการปองกันฯ
การปองกันและจัดการโรคฯ
เชื่อมโยง
ทามกลางผูรวมมีสวนไดประโยชน
ผูรวมมีสวนไดประโยชน
กลไกการประสานงาน
ที่เปนกุญแจหลัก
ไมมีความรวมมือกันในการวางแผน
ไมถูกพัฒนาใหเกิดขึ้น
ไมมีอยูของความเขาใจรวมกัน
กลุมยอยมีประสบการณในการ
ตกลงรวมมือ
มีการพัฒนาการดำเนินการ
ทำงานรวมกันภายใตโครงการรวม
ในการประเมินสุขภาพชุมชน
ที่ทันสมัยของโปรแกรม
การปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
มีการระบุการเขาถึงแบบบูรณาการ ตกลงจัดลำดับความสำคัญ กลยุทธ
มีการระบุลำดับความสำคัญ
เปนลำดับสำคัญและเริ่มตนถกเถียง
และแผนปฏิบัติการรวมกัน
ประเด็นการบูรณาการการบริการ
ที่ระบุคุณคารวมและการเขาถึง
เพื่อเปนแนวการทำงานของกลุม
ผูรวมมีสวนไดประโยชนที่เปน
ตกลงรวมมือกันในการดำเนินการ
ตนรางขอตกลงการปฏิบัติ
กุญแจหลักตกลงกันในคุณคา
โรคชวงอายุและ/หรือปจจัยเสี่ยง
และเครื่องมือถูกพัฒนาขึ้น
และการเขาถึงรวมกัน
เฉพาะเจาะจงเดียวกัน
เพื่อใหการบูรณาการสะดวกขึ้น
ใชคุณคาและการเขาถึงรวมกันนั้น
ตกลงมีสวนรวมในการวางแผน
เวลาที่รอและดัชนีอื่นๆ
เปนฐานเพื่อการจัดลำดับความสำคัญ และกลไกประสานงานเชื่อมโยง
ที่เกี่ยวของกับความตอเนื่อง
และการวางแผน
กันอยางตอเนื่อง เพื่อนำสู
ของการดูแลถูกใชกำกับเปนประจำ
การปฏิบัติและประเมินผลแผน

คำถามกลุม 6 การบูรณการการปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง
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ผูรวมมีสวนไดประโยชนตกลงใช
ตนรางขอกำหนดการรวมกันใช
ขอมูล
มีสิทธิ์ในระบบทรัพยากร
และการนำสูการปฏิบัติ
สำหรับการรวมกันใชขอมูล

ผูรวมมีสวนไดประโยชน
ตกลงดัชนีชี้วัดระบบสุขภาพ
ที่ตองติดตาม
พัฒนาแผนงาน
การรวมกันใชขอมูล

6.4 ระบบที่งายตอการใชขอมูล
รวมเพื่อติดตาม เฝาระวัง
และประเมินผล
ไมมีระบบอะไรอยู

ตกลงในการจัดลำดับสำคัญ
ความรวมมือการสื่อสาร
และแผนปฏิบัติงานพัฒนา
นำแผนสื่อสารสูการปฏิบัติ
และเกิดการประเมินผลรวมกัน
รวมทั้งมองหาหนทางที่จะรวม
ทรัพยากร

ผูรวมมีสวนไดประโยชน
แตงตั้งตัวแทนเพื่อรับผิดชอบ
สำหรับถกเถียงแผนงานการสื่อสาร

ใชขอมูลขาวสารรวมกันในการ
รณรงคการสื่อสารเปนครั้งคราว

ไมมีความรวมมือในขาวสาร
เดียวกัน

6.5 ความรวมมือในการพัฒนา
ขาวสารสุขภาพที่เปนกุญแจ

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง

7.2 การพัฒนาความสามารถเครือขาย
หุนสวนทุกระดับในการกำกับติดตาม
ประเมินผล เรียนรู
ไมมีแผนที่จะพัฒนาความสามารถ ฯ

7.3 การกำหนดตัวชี้วัดและระบบในการ
กำกับ ติดตามาประเมินผล

7.4 สมรรถนะภูมิภาคทองถิ่นการวิเคราะห
ขอมูล แปลผล และรายงานผลลัพธ
การปองกันและจัดการโรคฯ
ไมมีสมรรถนะระดับเขตฯ สำหรับ
การดำเนินการอยางสม่ำเสมอ

การพัฒนาระบบการปองกัน และจัดการ
ไมมีดัชนีที่กำลังใชในการติดตามผลลัพธ
โรคฯ ในเขตภูมิภาคไมไดอยูบนขอมูล
หลักฐาน
หลักฐานถูกใชในการพัฒนา เปาประสงค
ประเมินความสามารถของเจาหนาที่/
ระบุผลลัพธที่มีลำดับความสำคัญ
มีการประเมินความสามารถเขตภูมิภาค
และตัวชี้วัดการแสดงออกการดำเนินการ
อาสามัครในเรื่องนี้
ที่ตองถูกกำกับติดตาม
ในเรื่องเหลานี้
ที่ชัดเจนสำหรับระบบเขตภูมิภาค
รูปแบบการวางแผนอยางเปนเหตุ
จัดลำดับความสำคัญการพัฒนาความสามารถ
ระบุดัชนีชี้วัดเปนหลักฐานยืนยันได
ผูรวมมีสวนไดประโยชนทำงานรวมกับ
เปนผลไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบ
แหลงทรัพยากรของเขตฯ ในการระบุลำดับ
การประเมินผล
ความสำคัญสำหรับพัฒนาสมรรถนะฯ
การริเริ่มใหมในเขตฯ ถูกประเมินผล
พัฒนา แผนงานสำหรับ
พัฒนาระบบที่ตองการในการรวบรวมขอมูล ผูรวมมีสวนไดประโยชน และแหลงทรัพยากร
บนพื้นฐานรูปแบบวางแผน
การพัฒนาความสามารถ
ในการชี้วัดและระบบรวบรวมขอมูลอยาง
ของเขตฯ ตกลงกลยุทธเพื่อการพัฒนา
อยางเปนเหตุเปนผล
สม่ำเสมอ
สมรรถนะ
การวางแผนระบบเขตฯ ถูกปรับปรุง
พัฒนาและนำแผนรวมเพื่อการพัฒนา
ใชขอมูลจากระบบการกำกับติดตามผล
รวมพัฒนากลไกตอเนื่องที่ประสาน
บนพื้นฐานของผลการประเมิน
ความสามารถ, การใชทรัพยากรรวมกัน
เพื่อปรับปรุงโครงการ
การดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะฯ
และการเรียนรูสูการปฏิบัติ

7.1 คุณภาพการใชหลักฐานขอเท็จจริง
ในกระบวนการวางแผน

คำถามกลุม 7 การกำกับ ประเมินผล และเรียนรู
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ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ
มีเงินทุนระยะยาวที่ผูกพัน เปนสวน
เปาประสงค วัตถุประสงคที่วัดไดและ ของกลยุทธระยะยาวที่กลาวถึง
แผนกิจกรรมปฏิบัติที่มีงบประมาน
ปจจัยความสำเร็จวิกฤตตอการ
เต็มถูกพัฒนาขึ้นพรอมกับบทบาท บูรณาการการปองกันและจัดการ
และความรับผิดชอบถูกระบุสำหรับ
โรคเรื้อรัง
ผูรวมมีสวนไดประโยชนที่เปน
กุญแจหลัก

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธถูกระบุ ไมมีการผูกพันเงินทุน, อยางไรก็ตาม
และผูรวมมีสวนไดประโยชนมี
ความตระหนักไดเกิดขึ้นและมี
สวนรวมในการพัฒนาแผนการ
กลยุทธ/กิจกรรมทีม่ ีอิทธิพลตอผูมี
ปฏิบัติงานฯ
อำนาจตัดสินใจ
รวมระบุลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ มีทุนระยะสั้นเพื่อการเขาถึงใน
และพัฒนาแผนการปฏิบัติงาน
ภาพรวม ยังคงมีความสัมพันธ
บางเรื่องที่เปนกุญแจ
ตอเนื่องกับผูที่ทำการตัดสินใจ

8.1 การระบุลำดับความสำคัญ
8.2 พันธะผูกพันการจัดสรร
และกิจกรรมปฏิบัติรวมในการเพิ่ม
ทรัพยากรเพื่อใชในการเขาถึง
ความเขมแข็งการปองกันและ
อยางครอบคลุมเบ็ดเสร็จเพื่อ
จัดการโรคเรื้อรัง
การปองกันและจัดการฯ
ไมมีการระบุลำดับความสำคัญเชิง
ไมมีการผูกพันเงินทุน
กลยุทธและแผนกิจกรรมปฏิบัติที่
เกี่ยวของรวมกัน
มีการระบุออกมาถึงการจัดลำดับ ไมมีการผูกพันเงินทุน แตมีกิจกรรม
ความสำคัญเชิงกลยุทธ แตไมมี
เฉพาะที่ดำเนินการในการเพิ่ม
การพัฒนาแผนกิจกรรม
ความตระหนักตอผูมีหนาที่ตัดสินใจ

คำถามกลุม 8 ภาวะผูนำ การมีหุนสวน และการลงทุน
8.4 เปนผูนำการดำเนินการ
และสนับสนุนใหเกิดสิ่งแวดลอม
การทำงานที่สรางเสริมสุขภาพ

ตางคนตางทำในการบริการของตน
องคกรไมมีนโยบาย
ไมมีการกำหนดผูประสานงาน
กลยุทธภาพรวม
ไมมกี ารกำหนดผูป ระสานงานกลยุทธ
ผูนำในองคกรสุขภาพเริ่มมี
ภาพรวมแตมีกิจกรรมการประสาน
ความตระหนักตอความจำเปน
กลยุทธเฉพาะเปนครั้งคราวใหเกิด
ในการสนับสนุนและใหมี
การบริการตางๆ ที่ตอเนื่อง
การลงทุนในกลยุทธที่เปนไปได
มีการมอบหมายผูประสานงาน วัฒนธรรมองคกรสนับสนุนใหบุคคล
กลยุทธภาพรววม แตไมมี
บางคนเกิดการริเริ่ม, แตไมมี
คณะกรรมการของผูจัดการอาวุโส
นโยบายสถานที่ทำงานอยาง
จากการบริการตางๆ
เปนทางการ
มีการมอบหมายผูประสานงาน
มีการริเริ่มพัฒนานโยบายในการ
กลยุทธ และมีคณะกรรมการของ
สนับสนุนสิ่งแวดลอมการทำงาน
ผูจัดการอาวุโสจากการบริการตางๆ
ที่สรางเสริมสุขภาพ
มารวมกันตัดสินใจ
มอบหมายผูประสานงานและมี
นโยบายองคกรที่ครอบคลุม
คณะกรรมการของผูจัดการ
(Comprehensive organizational
อาวุโสจากการบริการตางๆ รวมทั้ง
policies) ถูกนำสูการปฏิบัติ
องคกรชุมชนและองคกรสาธารณะ
เพื่อสนับสนุน สิ่งแวดลอม
มารวมกันตัดสินใจ
การทำงานที่สรางเสริมสุขภาพ

8.3 ผูประสานกลยุทธเขตฯ
ภาพรวมครอบคลุมการปองกัน
และจัดการโรคฯ

ระบบไดนำไปสูการปฏิบัติสนับสนุน
การประเมินผล การรวบรวม
ขอมูล และการเตรียมการ
รายงานพื้นฐาน/ตอเนื่อง
รายงานพื้นฐานและตอเนื่อง
สม่ำเสมอถูกจัดทำและนำเสนอ
ในรูปแบบที่ใชงานไดงายตอ
ผูมีอำนาจตัดสินใจและสาธารณชน
รายงานปกติถูกนำรวมเขา
ไปในกระบวนการวางแผน,
ใชในการกำหนดชุดนโยบาย,
การจัดลำดับความสำคัญ,
การตัดสินใจ และการจัดสรร
ทรัพยากร

แผนการประเมินผลและดัชนีที่เปน
กุญแจไดถูกพัฒนาขึ้นแตไมมีการนำ
ไปดำเนินการ

8.5 กลไกความรับผิดชอบ
ในการกำกับติดตามนโยบาย
และผลลัพธของโปรแกรมการ
ปองกันและจัดการฯ
ไมมีกลไกการตรวจสอบ

รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ปองกัน
และควบคุมปญหาโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
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ภาคผนวก จ
นิยามศัพท
โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนกลุม ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด หมายรวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ (เจ็บหนาอก
เฉียบพลัน), โรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดสวนปลาย, โรคหัวใจรูหมาติก, โรคหัวใจพิการแตกำเนิดและ
ภาวะหัวใจลมเหลว สาเหตุหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือดมาจากการบริโภคยาสูบ, การไมออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร
ที่เสี่ยงตอสุขภาพ
การที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจมีภาวะตีบตัน ทำใหกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีอาการเจ็บหนาอก (Angina) และ
กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acutemyocardial infarction) โดยปกติภาวะนี้วินิจฉัยโดยประวัติและการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
การตรวจเอ็นไซม หรือการฉีดสี และตรวจพิเศษอื่น รวมทั้งการสัมภาษณประวัติและการรับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย
โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ อัมพาต) หมายถึง ภาวะทีส่ มองขาดเลือดไปเลีย้ ง ทำใหมอี าการของแขน ขาหรือหนา ซีกใด
ซีกหนึ่งชา ออนแรงหรือเคลื่อนไหวลำบาก หรือเคลื่อนไหวไมได อยางทันทีทันใด ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบตัน หรือแตก
จนเกิดการทำลายหรือตายของเนื้อสมอง ทำใหสมองสูญเสียการควบคุมการทำงานของอวัยวะในรางกาย อาการทีเ่ กิดขึ้นอยูกับตำแหนง
ที่ขาดเลือดไปเลี้ยง และความรุนแรงขึ้นอยูกับการทำลายเนื้อสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หมายถึง โรคหัวใจทีเ่ กิดจากการตีบ และแข็งตัวของหลอดเลือดแดงทีไ่ ปเลีย้ ง
กลามเนื้อหัวใจ ทำใหเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจลดลงหรือชะงักไป ทำใหผูปวยมีอาการเจ็บหนาอกรุนแรง
โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะทีแ่ รงดันของเลือดทีอ่ ยูใ นหลอดเลือดมีคา สูงเกินปกติ “คาความดันโลหิตปกติควรนอยกวา
120/80 มิลลิเมตรปรอท” หากมีคาตั้งแต 120/80 มิลลิเมตรปรอท ถือวามีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เปนสภาวะที่ตอง
ทำการควบคุม แตถา วัดความดันโลหิตไดคา ตัง้ แต 140/90 มิลลิเมตรปรอท ขึน้ ไป ถือมีภาวะความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงทำใหเกิดความ
เสียหายและการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงทั่วรางกาย ซึ่งจะนำไปสูภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและอุดตันหรือหลอดเลือดแตก
โรคเบาหวาน เปนกลุมโรคที่เกิดจากความผิดปกติเกี่ยวกับการเผาผลาญน้ำตาล (glucose utilization) ของสารอาหารใน
รางกายอันไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน โดยเฉพาะอยางยิ่งคารโบไฮเดรต ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ คือ มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง
(hyperglycemia) โดยเปนผลมาจากความผิดปกติของการหลั่งอินซูลิน หรือการออกฤทธิ์อินซูลิน หรือทั้งสองอยางรวมกัน เมื่อมีระดับ
น้ำตาลในเลือดสูงเปนระยะเวลานานจะสงผลใหมีการทำลายการเสื่อมสภาพ การลมเหลวในการทำงานของอวัยวะตางๆ ในรางกายที่
สำคัญ ไดแก ตา (retinopathy) ไต (nephropathy) เสนประสาท (neuropathy) และหลอดเลือดแดงทั้งขนาดเล็ก (micro
angiopathy) และขนาดใหญ (macro angiopathy)
การบริโภคผักและผลไม หมายถึง การกินผักและผลไมตามปริมาณที่แนะนำใหบริโภคตอวัน ควรบริโภคทั้งผักและผลไม
≥5 สวนมาตรฐานตอวัน หรือบริโภคผัก ≥2 สวนมาตรฐานตอวัน
กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายที่มีการใชพลังงานในรางกาย ครอบคลุมกิจกรรมทางกาย 3 ลักษณะคือ
1) กิจกรรมจากการทำงาน (Activity at work) ไดแก การทำงานโดยปกติ ที่ตองออกแรงกายอยางหนักหรือปานกลาง 2) กิจกรรม
จากการเดินทางในชีวิตประจำวัน (travel to and from places) ไดแก การเดิน และการขี่จักรยาน 3) กิจกรรมยามวาง (recreational
activities) ไดแก การออกกำลังกาย เลนกีฬา มีกิจกรรมยามวาง กิจกรรมทั้ง 3 ลักษณะนี้ แตละลักษณะมีการถามความหนักเบาของ
การใชแรงกาย (intensity), ระยะเวลาที่มีกิจกรรมเปนนาทีตอวัน และความถี่ของการมีกิจกรรมเปนวันตอสัปดาห
ภาวะน้ำหนักเกินและอวน โดยคำนวณจากคาดัชนีมวลกาย (body mass index) เทากับ น้ำหนักตัวหนวยเปนกิโลกรัม
หารดวยความสูงหนวยเปนเมตรยกกำลังสอง พบวาถาคาดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้นสูงมากกวาหรือกับ 25 ถือวามีภาวะน้ำหนักเกิน และ
การวัดรอบเอวตามมาตรฐานไดสูงมากกวาหรือเทากับ 80 เซนติเมตรในผูหญิง และ 90 เซนติเมตรในผูชายอยูในภาวะอวนลงพุง
ความเครียด หมายถึง สภาวะทางอารมณที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเราจากภายนอก เชน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และสิ่งเราจาก
ภายใน เชน สิ่งที่ใจนึกคิด มากระทบ หู ตา จมูก ลิ้น กายและใจจนเสียสมดุล (Loss of homeostasis) กอใหเกิดการปรับตัวเพื่อ
จัดการกับสิ่งเรานั้นๆ
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กรณีศกึ ษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน ปงบประมาณ 2553
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