
แนวทางการพฒันาระบบติดตาม
ประเมินผลโรคไม่ติดต่อ

ทวีทรัพย์ ศิรประภาศริิ
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แนวนโยบายเพื่อรับมือกับอนาคตที่ท้าทายของการควบคุมโรค 

1. พัฒนาบทบาทการเป็นผู้
อภิบาลระบบป้องกัน

ควบคุมโรคของประเทศ

2. ใช้ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือชี้น าการ
ด าเนินงานและน าสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม

3. การมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของของภาคีเครือข่าย & ประชาชน

มุ่งบรรลุวิสัยทัศน์
ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภยั

สุขภาพระดับมาตรฐานสากล

-การวางกรอบทิศทาง มาตรการ ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ที่ชัดเจน 

-การจัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนงาน 
โครงการรองรับ

-การสนับสนุนทรัพยากร คน งบประมาณ
-การติดตาม ก ากับ ประเมินผล
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➢ พัฒนา ผลักดันและบังคับใช้
กฎหมาย นโยบาย ใหม่ๆ 

➢ พัฒนามาตรการ เทคโนโลยี 
องค์ความรู้ที่มีประสิทธิผล

➢ พัฒนาระบบและงานส าคัญ
EOC/LAB/VAC/POE/
CD/NCD/ENV/OCC

การท างานภาคี
เครอืขา่ย สรา้งความ
รว่มมอืกบัทกุภาคสว่น 

ประชาชน ครอบครัว ชมุชน 
รูเ้ทา่ทันและป้องกนัควบคมุโรค

ดว้ยตนเอง



Monitoring and Evaluation 

an essential part to tell whether a program/project is making a difference; it can 
identify program areas that are on target or aspects of a program that need to be 

adjusted or replaced

Monitoring

the routine tracking and 

reporting of priority information

about a project or program: 

(inputs, activities, outputs,

outcomes, impacts.) 

Evaluation

the systematic collection of 

information of a specific 

program to determine its merit 

or worth or significance



วตัถุประสงคข์องการติดตามงานและประเมินผล

• เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองการพฒันาและปรับปรุงการบริหารโครงการ
และการจดับริการ

• เพ่ือท าให้แน่ใจวา่จะมีการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ รวมทัง้มีการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและได้ประสทิธิผลและสามารถตรวจสอบได้

• เพ่ือประเมินวา่โครงการบรรลวุตัถปุระสงค์หรือผลท่ีต้องการหรือไม่

• เพ่ือเรียนรู้จากการด าเนินงานและน าสิง่ท่ีเรียนรู้ไปใช้ในการออกแบบโครงการ 
หรือ แผนงานในอนาคต

“ Evaluation is not to prove but to improve. ”

(Stufflebeam , 1983)



Key public health questions for program M&E



12 องคป์ระกอบ for functional M&E system



องคป์ระกอบที ่1 โครงสรา้งองคก์ร 

(Organizational structures with M&E functions)

เน้นความจ าเป็นของการมีหน่วยท่ีถกูก าหนดบทบาทอย่างชดัเจนและมีบคุลากรรบัผิดชอบหลกั การได้รบั

การสนับสนุนตามล าดบัชัน้ในองคก์รเพ่ือให้หน่วย M & E ท าหน้าท่ีได้อย่างจริงจงั

องคป์ระกอบที่ 2 ศกัยภาพบคุลากร

(Human Capacity for M&E)

การมีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีคณุภาพ มีความสามารถ จ าเป็นต่อความส าเรจ็ในระยะยาว จึงต้องมีการพฒันาและ

เพ่ิมศกัยภาพด้าน M & E ของบุคลากรอย่างหลากหลาย ทัง้โดยการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ การสอนระหว่าง

ปฏิบติังาน การสอนโดยพ่ีเล้ียง/โค้ช และการพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวข้อง

องคป์ระกอบที่ 3 ภาคเีครอืขา่ย 

(M&E partnerships)

ภาคคีวามร่วมมือช่วยให้ได้มาซ่ึงข้อมูลส าหรับตดิตามประเมนิผลงาน การใช้ประโยชน์ข้อมูล และความส าเร็จของงาน



องคป์ระกอบที่ 4 การจดัท าแผนแมบ่ท M&E

(Master plan)

การจดัท ากรอบ และแผนแม่บทจะช่วยให้มีการด าเนินงานด้าน M&E และมีความสอดคล้องกบั

สถานการณ์ และครอบคลมุประเดน็ส าคญั

องคป์ระกอบที่ 5 การจดัท าแผนปฏบิตักิารทีร่ะบรุายละเอยีด

งบประมาณ (Costed M&E work plan)

การมแีผนปฏิบัตกิารที่มรีายละเอยีดกจิกรรมตลอดจนงบประมาณทีต้่องใช้ แหล่งงบประมาณ จะช่วยให้แน่ใจว่าแผน

ที่วางไว้จะสามารถด าเนินการได้จริง

องคป์ระกอบที่ 6 การผลกัดนั สือ่สาร และสรา้งวฒันธรรม M&E
(Advocacy, Communication and Culture of M&E systems)

การมช่ีองทางส่ือสารที่ดแีละหลากหลาย การผลกัดนัขับเคล่ือนเชิงนโยบาย และการสร้างวฒันธรรมด้าน M&E 

จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการด าเนินงาน และเพิม่โอกาสการได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ



องคป์ระกอบที่ 7 ระบบตดิตามงานทีด่ าเนนิการเป็นประจ า 

(Routine program monitoring) 

การติดตามงานอย่างต่อเน่ือง ช่วยให้ทราบว่ากิจกรรมท่ีส าคญัต่าง ๆ ได้
ด าเนินการไปตามแผนหรือไม่ มีผลผลิตอย่างไร เพ่ือสามารถปรบัแผน 
หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงที

องคป์ระกอบที่ 8 การส ารวจ และระบบเฝ้าระวงั

(Survey and surveillance system) 

การส ารวจและการเฝ้าระวงั เป็นการติดตามและ
ประเมินผลส าเรจ็และแนวโน้มของการด าเนินงาน เพ่ือ
น าข้อมลูท่ีได้มาวางแผนในระยะต่อไป

องคป์ระกอบที่ 9 ระบบฐานขอ้มลู 

(Database system) 

ข้อมลูต้องเกบ็ในลกัษณะของฐานข้อมลูและเป็นอีเลคโทรนิคน์ ท่ีสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ง่าย

• รายงานการคดักรองเบาหวาน ความดนัสงู
• รายงานการป่วย/ตายจาก NCD
• รายงานการประเมนิคุณภาพคลนิิก NCD
• ฯลฯ

• การส ารวจประชากรดว้ยการตรวจสุขภาพ
• การเฝ้าระวงัปัจจยัเสีย่ง 
• ฯลฯ



องคป์ระกอบที่ 10 การนเิทศ และการตรวจสอบคณุภาพขอ้มลู 

(Supportive supervision and data auditing) 

การตดัสินใจท่ีถกูต้องจ าเป็นต้องใช้ข้อมลูท่ีมีคณุภาพและเช่ือถือได้ ดงันัน้ การตรวจสอบ
คณุภาพข้อมลูอย่างสม า่เสมอและการให้ข้อเสนอแนะย้อนกลบัจึงเป็นกลไกส าคญัในการ
ปรบัปรงุหรือรกัษาคณุภาพของข้อมลู

องคป์ระกอบที่ 11 การวจิยัและประเมนิผล 

(Research and evaluation) 

การวิจยัช่วยให้ได้องคค์วามรู้ใหม่ ส าหรบัการประเมินผลบอกถึงความส าเรจ็และส่ิงท่ีต้องปรบัปรงุ
ของการด าเนินงาน

องคป์ระกอบที่ 12 การเผยแพรแ่ละใชป้ระโยชนข์อ้มลู 

(Data dissemination and use)

เหตผุลส าคญัท่ีสดุของ M & E คือการให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นเพ่ือช้ีแนะหรือเสนอแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายและปรบัปรงุการด าเนินงานโครงการ 



เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้ได้สารสนเทศ 
ส าหรับใช้ในการตัดสินคุณค่าของส่ิงที่มุ่งประเมิน โดยมีจุดมุ่งหมาย

ส าคญัคือ       การพฒันา
การประเมินผล = การวดั    + การตดัสินคุณค่า
(Evaluation)              (Measurement) +          (Judgment)

ความหมายของการประเมินผล

ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาล ี ,  ดร.พกิลุ   เอกวรางกรู 



นิยามศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมิน

ค าศัพท์ ความหมาย

ตัวช้ีวดั/ตัวบ่งช้ี (Indicators) เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของส่ิงท่ีถูกประเมิน วา่เป็นไปตามเกณฑ ์และ
มาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่  โดยมีเกณฑก์ารตดัสิน 

เกณฑ์  (Criterion) ระดบัท่ีถือวา่เป็นคุณภาพ  หรือมาตรฐานท่ีถือวา่
เป็นความส าเร็จของการด าเนินงาน เกณฑจึ์งเป็นตวัตดัสินคุณภาพของ
การปฏิบติัหรือผลท่ีไดรั้บ

ประสิทธิผล (Effectiveness) การบรรลุผลตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย

ประสิทธิภาพ (Efficiency) การบรรลุผลตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งคุม้ค่า  และใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด



• Relevance: The extent to which the objectives of a 

development intervention are consistent with 
beneficiaries´ requirements, and partner’s and 

donor’s policies. 

• Effectiveness: doing right things

• Efficiency: doing things right 

• Sustainability: Meeting needs without 

compromising the ability of future generations to 

meet their needs (project will continue after donors 

intervention)

• Impact: Positive or negative, direct or indirect long-

term impact produced by a development 

intervention. 

Five Strategic Evaluation Questions



1. Program evaluation
2. Personnel evaluation
3. Performance evaluation
4. Product evaluation
5. Proposal evaluation 
6. Policy evaluation

ประเภทของการประเมินที่พบบ่อย

ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาล ี ,  ดร.พกิลุ   เอกวรางกรู 



Evaluation can focus on:

Program

Project 

Services

Interventions 

Processes 

Policy 

Inputs

Processes 

Outputs

Effectiveness

Efficiency 

Outcomes

Impacts 



นโยบาย

แผนพฒันาพรรค
การเมือง

แผนวฒันธรรม
ทางการเมือง

แผนพฒันา
การเลือกตั้ง

แผนพฒันา
รัฐสภาและสมาชิก

โครงการ
พฒันา

องค์การของ
พรรค

โครงการ
พฒันา
ระเบียบ
ข้อบังคบั

และกฏเกณฑ์

โครงการคดัเลือก
บรรจุ

แต่งตั้งผู้บริหาร

โครงการ
การประชุม

โครงการ
สมาชิกพรรค

แผนงาน โครงการ มาตรการ กจิกรรม การแทรกแซง



ตัวอย่างการประเมินผล



ขั้นตอนกระบวนการประเมินผล

ขั้นที่ 1  ก าหนดสิ่งที่มุ่ง
ประเมิน

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์สิ่งที่มุง่
ประเมิน

ขั้นที่ 3 การออกแบบการประเมิน

ขั้นที่ 4  การพัฒนา
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

ขั้นที่ 5  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 6  การวิเคราะห์
ข้อมูล

ขั้นที่ 7  การเผยแพร่ข้อค้นพบจาก 
การประเมินและข้อเสนอแนะ

ขั้นที่ 8 การขับเคลื่อนผลักดัน
ข้อเสนอการประเมินผล

ปรับจาก slide ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาล ี ,  ดร.พกิลุ   เอกวรางกรู 



ประเดน็การประเมนิผลทีผ่า่นการกลัน่กรองและจดัล าดบัความส าคญั (๒๕๕๓)

4. การป้องกนัการตดิเช ือ้ฯ ในกลุ่มประชากรทัว่ไปและเยาวชน

5. เด็กทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเอดส ์

6. การตตีรา เลอืกปฏบิตั ิและสทิธมินุษยชน

7. เพศภาวะ

ระยะที ่1: ด าเนินการทนัที

ระยะที ่2: ด าเนินการเมือ่พรอ้ม

1. นโยบายเอดสข์องประเทศและการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ

• นโยบาย แผนงาน การจดัสรรงบประมาณสามารถตอบสนองตอ่ปัญหาเอดสไ์ดม้ากนอ้ยเพยีงใด

• การกระจายอ านาจ สง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่การด าเนินงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดสใ์นระดบัทอ้งถิน่

2. การป้องกนัการตดิเช ือ้เอชไอวใีนกลุม่ประชากรหลกั

• การด าเนินงานทีม่อียู ่การเขา้ถงึบรกิาร ความครอบคลมุ และคณุภาพของชดุบรกิารดา้นการป้องกนั ส าหรบักลุม่ประชากรหลกัแตล่ะ

กลุม่เป็นอยา่งไร

• ประสทิธผิลของชดุบรกิารดา้นการป้องกนัเป็นอย่างไร

3. การรกัษา ดแูล และใหก้ารสนับสนุนผูต้ดิเช ือ้ฯ

• ระบบบรกิารทีม่อียูใ่นปัจจบุนั ของบรกิารป้องกนั รกัษา และการดแูลชว่ยเหลอืผูต้ดิเช ือ้ฯ มคีณุภาพดหีรอืไม่? ครบถว้นเหมาะสม

เพยีงใด? ครอบคลมุถงึผูท้ีม่คีวามจ าเป็นเพยีงใด? 

• ระบบการก ากบัตดิตามทีม่อียูม่ปีระสทิธภิาพเพยีงใด

ขั้นที่ 1  ก าหนดสิ่งที่มุ่งประเมิน



Program

Project 

Services

Interventions 

Processes 

Policy 

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์สิ่งที่มุ่งประเมิน

Frameworks for M&E

• Delineate clear pathways to program goals & 
objectives

• Define relationships between program inputs, 
processes, outputs, and outcomes

• Describe how program factors interact with 
external context (environmental factors)

Types of Frameworks 

Conceptual framework
Logic framework
Result Framework
Log-frame

SPOC
Etc.



Proximate Determinants Framework for HIV/STI1

1 Boerma and Weir, 2005

Underlying

Determinants

Proximate

Determinants

Biological

Determinants
Health

Outcome

Demog.

Outcome

Context

Sociocultural

Socioeconomic

Demographic

Interventions

VCT

STI control

Condom prom.

IEC
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• Problem statement

– The “why” of program implementation

– Statement what puts a population at risk for HIV

• Inputs

– Program resources like staff, curricula, money

• Activities

– What the program does like outreach, training, testing

• Outputs

– Deliverables of program like people trained or tested

• Outcomes

– Program results like change in knowledge, service use

• Impact

– Long term change in health status like decreased HIV incidence

Logic Frameworks 
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Results Framework Example –

PEPFAR funded ART Program

SO:  Utilization of ART services

IR-1: Availability of quality 

services
IR-2: Demand for services

IR-1.1: Increase ART sites

IR-1.2: Supply sites with ARVs

IR-1.3: Training for providers

IR-2.1: Increase knowledge of

ART

IR-2.2: Increase referral from VCT



ค าบรรยายสรุป
(NS)

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ
(OVI)

แหล่งข้อมูลและวธีิพสูิจน์
(MOV)

เง่ือนไขความส าเร็จ
(IA)

จุดมุ่งหมาย
(Goal)

ตวัช้ีวดัทีจ่ะบ่งบอกถึงความส าเร็จตามจุดหมาย
ของ แผน หรือแผนงาน

แหล่งข้อมูลทีจ่ะวดัได้ถึงการบรรลุ
ความส าเร็จของแผน หรือแผนงาน

เง่ือนไขทีจ่ะช่วยให้จุดมุ่งหมายของแผน
บรรลผุลส าเร็จตามทีต่ั้งไว้

วตัถุประสงค์
(Objectives/
Purposes)

ตวัช้ีวดัทีจ่ะวดัความส าเร็จ ตามวตัถุประสงค์        
ทีว่างไว้ เม่ือโครงการส้ินสุด

แหล่งข้อมูลทีจ่ะวดัความ ส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์

เง่ือนไขทีจ่ะช่วยให้วตัถุประสงค์ของ
โครงการบรรลผุลส าเร็จ

ผลผลติ 
(Outputs)

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของงาน หรือผลผลติเพ่ือ
ความส าเร็จ ตามวตัถุประสงค์

แหล่งข้อมูลทีจ่ะตรวจวดั ผลผลติหรือ
ผลงาน

ข้อสมมตฐิานส าคญัที ่ผลงานจะบรรลุ
ตาม Purpose ทีว่างไว้

กจิกรรม 
(Activities)

ระบุกจิกรรมทีจ่ะต้องท า ระบุช่วงเวลาทีท่ า
กจิกรรม

แหล่งแสดงรายการทียื่นยนั ว่าได้มกีาร
จดักจิกรรม ตามที ่ก าหนดจริง

เง่ือนไขจากปัจจยัภาย นอกทีจ่ะท าให้เกดิ
กจิกรรมของโครงการ

ปัจจยัน าเข้า/
ทรัพยากร
(Inputs/
Resources)

ระบุรายละเอยีดของทรัพยากรทีใ่ช้จริง แหล่งข้อมูลทีแ่สดงรายการการใช้
ทรัพยากรในแต่ละกจิกรรมจริง

ข้อก าหนดเกีย่วกบัการได้มาซ่ึง
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการ

วเิคราะห์ส่ิงทีมุ่่งประเมนิโดยใช้ตารางเหตุผลสัมพนัธ์(Logical Framework: Log-Frame) 







• วตัถุประสงค์การประเมนิ

• ค าถามการประเมนิ

• ขอบเขตของการประเมนิ
- จุดเนน้หรือสาระท่ีมุ่งประเมิน 
- รูปแบบหรือแนวทางการประเมิน
- เกณฑก์ารประเมิน /ตวัช้ีวดั
- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน
- ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง
- การเกบ็รวมรวมขอ้มูล   
- การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นที่ 3 การออกแบบการประเมิน



การก าหนดวตัถุประสงค์และค าถามการประเมนิ

การประเมนิยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาต ิพ.ศ.
๒๕๕๗-๕๙
วตัถปุระสงค์ของการประเมิน

• เพ่ือประเมินความส าเร็จของการตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ตามที่ก าหนดไว้ในยทุธศาสตร์
ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2559 

• เพ่ือประเมินการขบัเคลื่อนและการแปลงนโยบายยทุธศาสตร์ ไปสูก่ารวางแผนและการ
ปฏิบตัิการทัง้ในระดบัสว่นกลาง และพืน้ท่ีระดบัจงัหวดั 



ค าถามหลกัในการประเมิน ยุทธศาสตร์ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗-๕๙

• ประเทศไทยบรรลผุลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ในการด าเนินการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์
ตามเปา้ประสงค์ เปา้หมาย วตัถปุระสงค์ และตวัชีว้ดั ที่ตัง้ไว้ตามวิสยัทศัน์ “มุง่สูค่วามเป็นศนูย์  
คือ ไมม่ีผู้ติดเชือ้รายใหม ่ ไมม่ีการเสียชีวิตเน่ืองจากเอดส์ ไมม่ีการตีตราและเลือกปฏิบตัิ” และ
ตามยทุธศาสตร์ 5 ข้อ   

• ยทุธศาสตร์และมาตรการท่ีก าหนดไว้  มีความเพียงพอ/เหมาะสมประการใด มีการด าเนินงาน
และความก้าวหน้าอย่างไร มีปัจจยั/เง่ือนไขใดท่ีสนบัสนนุ/ขดัขวางความส าเร็จ 

• การขบัเคลื่อน และการแปลงนโยบาย ยทุธศาสตร์ไปสูก่ารวางแผนและการปฏิบตัิ มี
ความก้าวหน้าและการด าเนินงานอย่างไร มีปัจจยัและเง่ือนไขอะไรท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ
• การสื่อสารยทุธศาสตร์ โดยการก าหนดแนวคิดหลกั 6 ประการ 2 ทิศทางของยทุธศาสตร์ และ 5 

ยทุธศาสตร์นัน้ มีผลตอ่การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตัิ หรือไม่ อยา่งไร สง่ผลดีผลเสียอยา่งไรบ้าง
• การก าหนดโครงสร้างการบริหารยทุธศาสตร์ทัง้ระดบัชาติ อนกุรรมการ และอนกุรรมการระดบัจังหวดั 

ตอ่การขบัเคลื่อนการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัพืน้ท่ี
• การด าเนินการด้วยกลไกแผนปฏิบตัิการ และการบรูณาการ การท างานท่ีมีเปา้หมายร่วมกนั (Joint 

KPI) เพื่อชว่ยเร่งรัดการท างานร่วมกนัระหวา่งกระทรวง
• การพฒันาระบบข้อมลูเชิงยทุธศาสตร์และการติดตามประเมินผล



การประเมินแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อใน
ประเทศไทย ปี งบประมาณ 2553-2557
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือทบทวนสถานการณ์ และประเมินแผนงานปอ้งกนัควบคมุโรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอด
เลือด และโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย และพฒันาข้อเสนอตอ่การพฒันานโยบาย และ
แผนงานควบคมุโรคไมต่ิดตอ่ 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพ่ือทบทวนสถานการณ์ของนโยบาย มาตรการ แผนงาน และมาตรฐานการด่าเนินงานปอ้งกนั
ควบคมุโรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ในประเทศไทย 
2. เพ่ือทบทวนผลการดา่เนินงานตามแผนงานปอ้งกนัควบคมุโรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอด
เลือด และโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย 
3. เพ่ือวิเคราะห์ระบบและแผนการดา่เนินการควบคมุโรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลือด และ
โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย 
4.เพ่ือพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายและยทุธศาสตร์ สูก่ารพฒันาระบบ และแผนการควบคมุ
โรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย 



ขอบเขตการประเมนิ 
1. ทบทวนสถานการณ์ นโยบาย มาตรการ แผนงาน และมาตรฐานการด่าเนินงานปอ้งกนัควบคมุ 
โรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง (โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคหลอดเลือดหวัใจและโรคหลอดเลือด
สมอง) และปัจจยัเสี่ยงหลกั (ได้แก่ อาหาร ออก่าลงักาย บหุร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์) ใน
ประเทศไทยระหว่างปีงบประมาณ 2553 ถงึ 2557
2. ทบทวนผลการดา่เนินงานตามแผนการดา่เนินงานปอ้งกนัควบคมุโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังและปัจจยั
เสี่ยงหลกั ในประเทศไทยระหว่างปีงบประมาณ 2553 ถงึ 2557
3. วิเคราะห์ระบบและแผนการด่าเนินการควบคมุโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง และปัจจยัเสี่ยงหลกัใน
ประเทศไทยท่ีตอบสนองตอ่ตวัชีว้ดั 9 global targets 
4. ทบทวนกระบวนการถ่ายทอดนโยบาย การแปลงนโยบายสูก่ารปฏิบตัิ การดา่เนินงาน ผลการด่า
เนินงานและปัญหาอปุสรรคในการควบคมุปอ้งกนัโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังและปัจจยัเสี่ยงหลกั ในระดบั
จงัหวดัและอา่เภอ 
5. วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ แผนงาน การด่าเนินกิจกรรม และผลลพัธ์การ
ควบคมุปอ้งกนัโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังและปัจจยัเสี่ยงหลกั ในประเทศไทย 
6. พฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาระบบและแผนงานควบคมุโรคไมต่ิดต่อ
เรือ้รังและปัจจยัเสี่ยงหลกั ในประเทศไทย 

การประเมินแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อใน
ประเทศไทย ปี งบประมาณ 2553-2557 



Evaluation of HIV programs among Female Sex Workers, 
Injection Drug Users and Men who have Sex with Men 

supported by the Global Fund in Thailand 

Objectives 

• understand the relevance of program design to the 
HIV epidemic among IDU, MSM and FSW; 

• understand the political, legal and social context, ; 

• assess the efficiency and effectiveness of program 
implementation; 

• assess coverage and intensity of program 
implementation and provide recommendation 
towards impact 



Questions on program design 

• Is the Global Fund investment (for FSW, IDU and MSM) allocatively efficient? 

• Financing levels allocated for HIV prevention activities targeting FSW, IDU and MSM; 

• Resource allocation for HIV prevention interventions targeting FSW, IDUs and MSM disaggregated by the key 
interventions; 

• The mix of the interventions provided as compared to the set of interventions proven to be effective for HIV 
prevention among FSW, IDUs and MSM 

• The mix of interventions as compared with the health needs of the populations (number of FSW, IDUs and MSM 
receiving the service, size of FSW, IDUs and MSM population) 

• How does the program design differ from Global Fund activities or sites and non-Global Fund support 
activities/sites? 

• Can the program design facilitate the greater availability of key interventions? 

• Did the program design increase the accessibility and acceptance of key interventions? 

• Are the service delivery models evidence-based and adapted to local context? 

• Preventive interventions packages for FSW, IDU and MSM; 

• Documented evidence for adopting these packages; 

• If adapted to local political, legal, cultural context and health system 

Evaluation of HIV programs among Female Sex Workers, 
Injection Drug Users and Men who have Sex with Men 

supported by the Global Fund in Thailand 



Questions on program implementation 

• Are the preventive intervention services implemented as 
intended? 
• Adherence to work plan: target populations and subgroups, service 

package, delivery approaches 
• Achievement of targets 

• What are the facilitating and inhibiting factors in program 
implementation? 
• Political, legal and cultural factors 
• Current and future 
• Effects of these factors on program performance 

• Is the targeting, coverage and utilization of preventive 
interventions equitable across and within FSW, IDU and MSM? 

• What is the system investment needs to sustain or scale up the 
preventive intervention among FSW, IDU and MSM? 

Evaluation of HIV programs among Female Sex Workers, 
Injection Drug Users and Men who have Sex with Men 

supported by the Global Fund in Thailand 



ตัวช้ีวดัส่ิงที่จะประเมิน/เกณฑ์

Indicators

• a variable (its value 
changes)

• that measures
(objective 
calculation of value)

• key elements of a 
program or project
• Inputs, processes, 

outputs, outcomes

Indicators provide critical data at every 
level (and stage) of program 
implementation

• Inputs, Process
• Was the program carried out as planned?

• How well was it carried out? (WHY)

• Outputs, Results
• Did the expected change occur?

• How much change occurred? (WHY)

• Outcome, Impact
• Has the outcome changed in desired 

direction?

• Does the change signal program 
“success”?



การตดัสินใจส่ิงท่ีจะวดัและการออกแบบวธีิวดั

Provision Are the services available?

Are they accessible?

Is their quality adequate?

Utilization Are the services being used?

Coverage Is the target population being reached?

Impact Were there improvements in disease 

patterns or health-related behaviors?



สรุปกรอบแนวทางการประเมิน

ค าถามการ
ประเมนิ

วตัถุ

ประสงค์การ
ประเมนิ

ตัวช้ีวดั แหล่ง

ข้อมูล

เคร่ืองมือ/
วธีิการ

การ
วเิคราะห์
ข้อมูล

เกณฑ์การ
ประเมนิ



ขั้นที่ 1  ก าหนดสิ่งที่มุ่ง
ประเมิน

ขั้นที่ 2  วิเคราะห์สิ่งที่มุง่
ประเมิน

ขั้นที่ 3 การออกแบบการประเมิน

ขั้นที่ 4  การพัฒนา
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

ขั้นที่ 5  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 6  การวิเคราะห์
ข้อมูล

ขั้นที่ 7  การสรุปข้อค้นพบ และเขียน
ข้อเสนอแนะ

ขั้นที่ 8 การเผยแพร่และขับเคลื่อน
ผลักดันข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ปรับจาก slide ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาล ี ,  ดร.พกิลุ   เอกวรางกรู 

ขั้นตอนกระบวนการประเมินผล



บทส่งท้าย

• M&E is both science and art

• M&E is an essential part of work, program, it 
should be planned, integrated, and executed

• The best way to improve M&E is to do M&E


