


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 โครงการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนการดำเนินงาน

โครงการของสำนักโรคไม่ติดต่อภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (P1: Flagship I) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมี  

หน่วยงานที่รับผิดชอบสังกัดกรมควบคุมโรค 5 หน่วยงาน รวมทั้งสำนักโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

โครงการประเมินฯนี้ประเมินเฉพาะโครงการที่จัดทำโดยสำนักโรคไม่ติดต่อจำนวน 19 โครงการ โดยวิเคราะห์

กระบวนการดำเนินงาน จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาโครงการรวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์

โครงการ ต่อการตอบสนองตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการหลัก (P1: Flagship I) และเป้าหมายการให้

บริการกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้สำนักโรคไม่ติดต่อประกอบการ

ทบทวนการบริหารจัดการตลอดจนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในระยะต่อไป กรอบแนวคิดหลักในการประเมินใช้รูปแบบเหตุผลสัมพันธ์: Logical Evaluation Model   

เน้นกระบวนการการดำเนินการด้านเวลา ปริมาณ และคุณภาพรวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เครื่องมือที่

ใช้ในการประเมิน คือ 1) แบบรวบรวมข้อมูลโครงการ:Logical tree 2) แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้า

หรือผู้รับผิดชอบโครงการ 18 โครงการ จำนวน 16 คน และ 3) แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ร่วมพัฒนา

และผู้รับหรือใช้ผลผลิตจากโครงการ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

และสถานบริการทางสาธารณสุข ทั้งหมด 276 ชุด ได้รับตอบกลับ 136 ชุด คิดเป็นร้อยละ 49.3  

 

ผลการประเมิน  
 1. ด้านกระบวนการดำเนินงานและผลผลิตโครงการ พบว่า จำนวนโครงการในปีงบประมาณ 2552 

ของสำนักโรคไม่ติดต่อที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค มีทั้งหมด 19 โครงการ กิจกรรมหลัก ที่ดำเนิน

โครงการเป็นการจัดประชุม/สัมมนามากที่สุด ส่วนใหญ่มีการดำเนินการเสร็จตามเวลาและได้ผลผลิต ที่กำหนด

ตามแผนและมีผลสำเร็จตามตัวชี้วัด ผลผลิตการดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผลผลิตย่อย ที่ 2 การ

พัฒนารูปแบบ/เทคโนโลยี /มาตรฐาน/ คู่มือ/ แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการ

ควบคุมความเสี่ยง พบว่าผลผลิตโครงการสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการหลัก P1:flagship 1 รวมทั้ง

สนับสนุน การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ(สุขภาพดีวิถีไทย) และพบว่าผลผลิตโครงการทั้งหมดส่งผล

ถึงผลลัพธ์ระยะสั้นในการเกิดความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่าย จากการประเมิน

ไม่พบว่ามีโครงการที่ส่งผลถึงผลลัพธ์ระยะกลางที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ผลการประเมินระดับความสำเร็จของ

โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยู่ในระดับปานกลาง (ระดับ 3) ปัจจัยเอื้อในการดำเนิน

งานโครงการ ได้แก่นโยบายหน่วยงาน การอนุมัติโครงการ การประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การจัดทำหนังสือราชการ ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ การประสานงานระหว่าง

หน่วยงาน ซึ่งบริบทต่างกันในแต่ละโครงการ พบว่าช่องทางการสื่อสารทางการประชุมชี้แจงเป็นปัญหามากที่สุด 

จุดแข็งในการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ 1) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นนโยบายสำคัญของ

ค 



รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและของกรมควบคุมโรค ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และได้รับงบประมาณ  

ในการดำเนินงานที่เพียงพอ 2) การได้รับความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายภายในและภายนอกภาคสาธารณสุข 

และ3) มีความพร้อมในด้านแหล่งวิชาการและมีผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนด้านวิชาการหลายแขนง ส่วนโอกาส

ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ 1) คุณภาพและรูปแบบในการจัดทำโครงการ 2) การสื่อสาร

ประสานงานกับเครือข่าย ให้เกิดความพึงพอใจ ความเข้าใจและความร่วมมือ 3) สิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน

โครงการ เช่น ความพร้อมและประสิทธิภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์และการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลที่ทันสมัย กระบวนการจัดทำหนังสือราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัด และ4) 

ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

 2. ด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกและการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ผู้มีส่วนร่วม  

ในโครงการมีจำนวน 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้ผลักดันโครงการ เป็นผู้บริหารทุกระดับระดับกระทรวง ผู้บริหารกรม

ควบคุมโรคและผู้บริหารระดับจังหวัดมากที่สุด กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจากกรมวิชาการ 

/สคร./สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกิจกรรมเข้าร่วมเป็นการประชุม อบรม นำเสนอผลงานและร่วมเป็น

วิทยากร พบว่าผู้เข้าร่วมพัฒนาโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

กลุ่มผู้รับ/ใช้ผลผลิต พบว่ากลุ่มผู้รับ/ใช้ผลผลิตส่วนใหญ่เป็น สคร. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สอ. และผลผลิต

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ  

 3. ด้านการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมโรค 

(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ในภาพรวมจังหวัดสามารถดำเนินงานผ่านเกณฑ์ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 70 จังหวัด   

คิดเป็นร้อยละ 90.3 แต่มีการดำเนินงานรายองค์ประกอบที่ยังไม่ครอบคลุม ในเรื่องการบริการคัดกรองเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การกำหนดนโยบายและแผนงานและ  

การดำเนินงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชน มากที่สุดตามลำดับ และผลการประเมินระดับการบรรลุ  

เป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานฯ อยู่ในระดับดี (ระดับ 4) ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายได้ให้ข้อคิดเห็นในภาพรวม

นโยบายด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมทั้งรูปแบบกิจกรรมขาดความชัดเจน การบูรณาการภายในสำนักโรคไม่ติดต่อ

และหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นรูปธรรม บางส่วนมีความซ้ำซ้อน การประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับ

ส่วนกลางยังมีช่องว่างมาก ตลอดจนขาดการสนับสนุนทาง Air War และสื่อเผยแพร่ความรู้ และให้ข้อเสนอแนะ

ให้มีการผลักดันให้เป็นนโยบายกระทรวงและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และทบทวนเกณฑ์การดำเนินงาน

ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังโดยระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดสู่พื้นที่ให้เป็นทิศทางเดียวกัน  

และมีแนวทางที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี เสนอให้ให้ส่วนกลางและสปสช. มีแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

รวมทั้งสนับสนุนด้านการสื่อสารและองค์ความรู้ในการดำเนินงาน  

 

ง 



ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน  
 1. การจัดทำโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ  

  ควรพัฒนาคุณภาพและรูปแบบในการจัดทำโครงการ ในการวางแผนที่ดี มีแนวทางการควบคุมกำกับ

คุณภาพรายกิจกรรมหลักและโครงการ มีการประเมินในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรเน้น

โครงการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคลและประชากร เกิดระบบการจัดบริการ

และการบริหารจัดการในการลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ นอกจากนี้ควรพัฒนารูปแบบและสิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน

โครงการให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เน้นถึงความประหยัด สะดวก รวดเร็ว   

ได้คุณภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งควรพัฒนาการสื่อสารและประสานงานกับเครือข่ายให้สนองตอบต่อ

ความต้องการหน่วยงานเครือข่ายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ความเข้าใจและความร่วมมือ 

 2. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

  ด้านโครงสร้างและระบบ ควรผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อผลักดันนโยบาย /มาตรการในการเสริมสร้างสุขภาพ 

สนับสนุนให้เกิดการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งระดับบุคคล และประชากร ในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย ควร

ปฏิบัติการเชิงรุกในการวางรากฐานที่มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความ  

ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกภาคสาธารณสุขอย่างกว้างขวางและครอบคลุมและมีการบูรณาการการดำเนินงาน

สู่เป้าหมายเดียวกัน  

  ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ควรส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯในพื้นที่

อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มแข็งในการดำเนินงานในองค์ประกอบที่สามารถทำได้ดีและพัฒนาดำเนินการ  

ในองค์ประกอบที่ยังไม่สามารถได้ครอบคลุม และการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานแต่ละองค์ประกอบควบคู่  

ไปด้วย ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ ในการเฝ้าระวัง การจัดการ ลดเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง

การเกิดโรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับบุคคล และประชากร โดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยงานและองค์กร อย่างกว้างขวาง และ

สนับสนุนการสื่อสาร ระดับ air war เพื่อเป็นการสร้างกระแสในวงกว้างที่จะกระตุ้นให้ประชาชนได้รับความรู้

และสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ทำงานง่ายขึ้น 

  อย่างไรก็ตาม สำนักโรคไม่ติดต่อได้ดำเนินงานโครงการไม่เพียงแต่โครงการตามแผนปฏิบัติการกรม

ควบคุมโรคเท่านั้น ยังได้ดำเนินการโครงการนอกแผนฯ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ 

เช่น สปสช. องค์การอนามัยโลก และโครงการที่ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายโครงการ ที่สอดคล้อง

และตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนงานโครงการหลัก การให้บริการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย งบประมาณ การบูรณาการเครือข่ายภาค

สาธารณสุขส่วนกลาง ความร่วมมือ ระบบการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามกำกับประเมินผลด้วยเช่นกัน 

 

จ 



ข้อจำกัดในการประเมิน  
 1) ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างจำกัดและกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนทำให้ไม่สามารถ

ประเมินคุณภาพเชิงลึกรายโครงการครบทุกมิติ 

  2) เป็นการประเมินโดยบุคลากรภายในสำนักโรคไม่ติดต่อทำให้มีโอกาสเกิดอคติในการประเมินและมีผล

ต่อความน่าเชื่อถือผลการประเมิน  

 3) เป็นการประเมินหลังการดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นที่ไม่ได้มีการออกแบบเพื่อการตรวจสอบและ

ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการทำให้ข้อมูลบางส่วนที่ไม่มีการบันทึกไว้ผู้ให้ข้อมูลจำไม่ได้ รวมทั้งไม่มีแหล่งข้อมูลที่

สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วน  

 4) ในการประเมินครั้งนี้ไม่ครอบคลุมเครือข่ายทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในโครงการ เป็นการเก็บข้อมูล  

จากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะหน่วยงานเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น จึงเป็นข้อมูลสะท้อนกลับจาก  

กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุขเพียงด้านเดียว  

 5) อัตราการตอบกลับแบบสอบถามไม่ได้ตามเป้าหมาย ทำให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย  

ที่มีผลต่อความเป็นตัวแทนข้อมูลที่ได้  
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