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คํานํา 

  

 ปี 2551 กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ได้เห็นชอบแนวทางความร่วมมือการบริหารงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค 
ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากที่ผ่านมา พบว่า หลายพ้ืนที่ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
โดยเน้นหนักไปที่การปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดมากกว่าการตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงในพ้ืนที่   
ซ่ึงแสดงถึงการขาดการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เกิดข้ึน อันเป็นผล 
สืบเน่ืองมาจากการขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมรอบด้าน ที่จะ
นํามาประกอบการวางแผนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ครอบคลุม        
ทุกกลุ่มวัย 

 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการปัญหาของพ้ืนที่ กรมวิชาการ  
ที่ มีบทบาทภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค        
กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงเห็นควรที่จะติดตาม ประเมินผล และให้คําปรึกษาด้านกระบวนการดําเนินงาน 
โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับเขต เป็นผู้ดําเนินการ ด้วยมุ่งหวังให้เกิด
การแก้ไขปัญหาสุขสุขภาพในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

 

       กลุ่มแผนงานและประเมินผล   
               สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 



สารบัญ 

 

บทนํา........................................................................................................................................................... ก 

บทสรุปผู้บริหาร............................................................................................................................................ข 

ข้อมูลท่ัวไปของสาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการท่ี 9 ................................................................................. 1 

กรอบการประเมินแผนบูรณาการในภาพรวม.............................................................................................. 4 

สรุปผลการประเมินแผนบูรณาการในภาพรวม........................................................................................... 5 

กรอบการประเมินแผนงานดูแลสุขภาพเด็ก 3-5 ปี................................................................................. 22 

สรุปผลการประเมินแผนงานดูแลสุขภาพเด็ก 3-5 ปี............................................................................... 23 

กรอบการประเมินแผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผูพ้กิาร............................................................... 31 

ผลการประเมินแผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ.................................................................... 32 

ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล.......................................................................................... 39 

ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรม........................................................................................................................71 

 

 

 

 

 



ก 

 

บทนํา 

ระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

  

 ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก ปัจจัยกําหนดสุขภาพ ได้แก่ มิติ
ทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ปัญหาสุขภาพท่ีสําคัญท่ีพบในปัจจุบันเกิดจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิต   
มีมุมมอง ความคิด และทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไป การวางแผนแก้ไขปัญหาโดยกระทรวงสาธารณสุขเพียง
หน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุม ดังนั้น จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน      
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
เป็นต้น 

 ในปี 2551 กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เห็นชอบแนวทาง
ความร่วมมือการบริหารงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
ท้ังนี้ได้มุ่งเน้นการทํางานแบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานไปสู่การใช้แผนเป็นเครื่องมือ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมจากภาคท้องถ่ินและภาคประชาชน รวมท้ังให้หน่วยปฏิบัติในพ้ืนท่ีได้เรียนรู้และ
วางแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคของตนโดยรูปแบบการดําเนินงานบูรณาการในทุกระดับ 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาสุขภาพของพ้ืนท่ี กรมวิชาการท่ีมีบทบาทภารกิจ
ด้านการสุขเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ
สํานักตรวจราชการและประเมินผล และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเห็นควรมีการกําหนด    
แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคข้ึน โดยมีคณะกรรมการระดับเขต     
เป็นผู้ดําเนินการ เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาวางแผนพัฒนางานสาธารณสุขต่อไป 

วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และข้ันตอนการติดตามประเมินผล 

1. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
  1.1 เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในจังหวัด ในมิติ
ภาพรวมและมิติการแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี ตลอดจนผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 

1.2 เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการดําเนินงานของจังหวัดและหน่วยปฏิบัติ วิเคราะห์ความจําเป็น
ต่อการพัฒนารวมถึงปัญหาอุปสรรคในการแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 
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1.3  เพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาการทํางานของจังหวัดท่ีเป็นผลพวงจากนโยบาย แผนงาน และ
วิธีการทํางานของหน่วยงานส่วนกลาง 

1.4  เพ่ือพัฒนาคณะทํางานติดตามประเมินผลระดับเขต 
 

องค์ประกอบคณะทํางานติดตามประเมินกระบวนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ระดับเขต 

1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หรือสาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานคณะทํางาน 
2. ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพ้ืนท่ี หรือผู้แทน 
3. ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยเขต หรือผู้ประสานงานอาวุโส การติดตามประเมินผลของศูนย์

อนามัยเขต 
4. ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต หรือผู้ประสานงานอาวุโส การติดตาม

ประเมินผลของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 
5. ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตเขต หรือผู้ประสานงานอาวุโส การติดตามประเมินผลของศูนย์

สุขภาพจิตเขต 
6. ผู้แทนกรมการแพทย์ 
7. นักวิชาการของศูนย์วิชาการเขต 
8. หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนเครือข่ายบริการท่ี 1-12    
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

เร่ือง แผนบูรณาการในภาพรวม 

1. บทนํา 

 การประเมินกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556 มี
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในจังหวัด ในมิติภาพรวม
และมิติการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ตลอดจนผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 

2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการดําเนินงานของจังหวัดและหน่วยปฏิบัติ วิเคราะห์ความจําเป็นต่อ
การพัฒนารวมถึงปัญหาอุปสรรคในการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที ่

3. เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาการทํางานของจังหวัดที่เป็นผลพวงจากนโยบาย แผนงาน และวิธีการ
ทํางานของหน่วยงานส่วนกลาง 

4. เพื่อพัฒนาคณะทํางานติดตามประเมินผลระดับเขต 

 

2. ข้อค้นพบ 

 กระบวนการจัดทําแผน มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอและตําบล 
ผู้บริหารแต่ละจังหวัดใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย แตกต่างกัน เพื่อประกอบการจัดทําแผน เช่น ข้อมูล
สถานสุขภาพ ข้อมูลทางระบาดวิทยา ข้อมูลปัจจัยกําหนดสุขภาพ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย นโยบาย
ระดับกระทรวง กรม แผนงานสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นท่ีแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยในบาง
จังหวัด สําหรับกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาใช้รูปแบบการวิเคราะห์องค์กร โดยวิธีการ SWOT 
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพจากข้อมูลหลายแหล่ง ร่วมกับผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา การวางแผน
แก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ใช้รูปแบบคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ทําให้
ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติใช้รูปแบบ
การจัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ทั้งหน่วยงาน
ในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงานสาธารณสุขและ  
ภาคีเครือข่ายทุกระดับ ทาง Internet Website การกํากับติดตามประเมินผล ระดับจังหวัดมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานในเวทีประชุมผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขทุกเดือน ระดับอําเภอและตําบลมีการ
ประเมินผลจากรายงานประจําเดือน และจากการนิเทศงานของคณะกรรมการระดับอําเภอ นอกจากนี้ยัง
บูรณาการร่วมไปกับการนิเทศกรณีปกติ ที่ดําเนินการปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น 
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3. ข้อสรุป 

 3.1 แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในบางจังหวัดยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 

         3.2 สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในภาพรวม 

สาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 36.93   

 

4. ข้อเสนอแนะที่สําคัญ 

 4.1 ควรใช้ข้อมูลจากการ Rapid survey ประกอบการจัดทําแผน เพื่อให้มีข้อมูลรอบด้านในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นท่ี 

 4.2 กรณีท่ีนโยบายจากส่วนกลางล่าช้า และไม่ชัดเจนในช่วงของการจัดทําแผนระดับจังหวัดควรมี
การปรับแผนภายหลังเม่ือมีความชัดเจนแล้ว 



 

 

ข้อมูลท่ัวไปสาธารณสขุเขตเครือข่ายบริการท่ี 9 ปี 2556 

1. การปกครองเขตนครชัยบริุนทร์ 

รายช่ือจังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมู่บ้าน 
นครราชสีมา 32 289 3,743 

ชัยภูมิ 16 124 1,617 

บุรีรัมย์ 23 189 2,547 

สุรินทร์ 17 185 2,120 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

2. ข้อมูลประชากร 

รายช่ือจังหวัด จํานวนประชากร ชาย หญิง หมายเหตุ 

 
นครราชสีมา 

         
2,593,246  

 

         
1,282,246  

 

 
1,311,000 

ข้อมูลประชากร
กลางปี 2555 

 
ชัยภูมิ 

        
1,130,228  

 

           
561,997  

 

           
568,231  

 
 

บุรีรัมย์ 
        

1,562,912  
 

           
779,954  

 

           
782,958  

 
 

สุรินทร์ 
        

1,383,338  
 

           
692,033  

 

           
691,305  

 
ท่ีมา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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3. ข้อมลสถานะสุขภาพ 
 

รายช่ือจังหวัด อัตราเกิด           
(ต่อพันประชากร) 

อัตราตาย           
(ต่อพันประชากร) 

อัตราเพ่ิม  
(ต่อพันประชากร) 

หมายเหตุ 

นครราชสีมา 10.84 6.27 4.56 

ข้อมูลประชากร
กลางปี 2555 

ชัยภูมิ 9.72 6.78 2.94 

บุรีรัมย์ 11.04 5.25 0.58 

สุรินทร์ 10.62 4.90 0.57 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีสาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการท่ี 9 (นครชัยบุรินทร์) 
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ภาพท่ี 2 กรอบของงานส่งเสริมและป้องกันโรคระดับพ้ืนฐาน (Basic Services-BS)  
ตามลักษณะงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แผนพัฒนาเขตสุขภาพ (25 แผน) ปีงบประมาณ 2556 
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กรอบการประเมินกระบวนการทํางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๖            

เรื่อง  แผนบูรณาการในภาพรวม 

กระบวนการจดัทําแผน  
ประเด็นการติดตามประเมิน                                  

(ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ) 
ตัวชีว้ดั                                  

(เชิงปริมาณ) 

๑. การบริหารจัดการงาน
สร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

๒. กระบวนการวเิคราะห์สภาพ
ปัญหาและจัดลําดับความสําคัญ 

๔. กลไกการขับเคลื่อนแผน
สู่การปฏบิัติ 

๓. การวางแผนบูรณาการ  
แก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วม  
ของภาคีเครือข่าย 

๕. การกํากับติดตาม
ประเมินผล 

- ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลรอบด้านในการกําหนดนโยบาย 
- มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง และ ปัญหาของพ้ืนท่ี 
- จัดโครงสร้างงานที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน  
- มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- การจัดสรรงบประมาณ และแสวงหางบฯ/ทรัพยากร จากแหล่งอ่ืนๆ  
- มีนโยบายพัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรม 

   แสดงปัญหาของพ้ืนท่ีโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับ  

- มีข้อมูลด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
-  ใช้นโยบายที่เก่ียวข้องทุกระดับ (รัฐบาล/กระทรวง/เขต/จังหวัด)  
-  มีผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  
-  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร  
-  มีกระบวนการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

  ๓.๑ แผนยุทธศาสตร์ 

  ๓.๒ แผนปฏบิัติการ 

- กระบวนการทําแผนแสดงให้เห็นว่ามีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
- แสดงภาพรวมทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายท่ีอยากให้  
เกิดจากแผนท่ีชัดเจน  
- มีกลยุทธ์และมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจน  
- การแก้ไขปัญหาของพื้นที่ตอบสนองต่อปัญหาท่ีสําคัญและเร่งด่วนของพ้ืนที่  
- การจัดกลุ่มปัญหา กําหนดเป้าหมายและบูรณาการแก้ไขปัญหา               
- มีกลยุทธ์หรือมาตรการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 

- กลยุทธ์/มาตรการมีโครงการหรือกิจกรรมรองรับ  
- โครงการหรือกิจกรรมต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์/มาตรการ  
- มีการบูรณาการกลุ่มเป้าหมาย/กิจกรรมร่วมกัน  
- แสดงงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมจากทุกแหล่งชัดเจน 

- มีกระบวนการ/ช่องทาง ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงานสาธารณสุข
และภาคีเครือข่ายทุกระดับ  
- มีการเช่ือมโยงแผนงานตั้งแต่ระดับ กระทรวง/เขต/จังหวัด/อําเภอ/ตําบล 

การติดตามกํากับ    - มีระบบรายงานสม่ําเสมอ  
          - มีการประชุมติดตามกํากับ  
          - มีการนิเทศงาน  

การประเมินผล      - มีการประเมินผลความสําเร็จด้านกระบวนการ 
           - มีการประเมินผลความสําเร็จด้านประสิทธิผล 
           - มีการประเมินผลความสําเร็จด้านประสิทธิภาพ 
                          ระดับอําเภอและตําบล   
           - มีการประเมินผลความครอบคลุมการให้บริการ         
                          คุณภาพบริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

ร้อยละของปัญหาพ้ืนที่      
ที่มีข้อมูลรองรับ 

 สัดส่วนของงบประมาณ  
การดําเนนิงานด้านส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค   
(แสดงสัดส่วนการจัดสรรงบฯ 
PP เมื่อเทียบกับแผนท้ังหมด 
และ สัดส่วนของแผน PP ย่อย
ท้ัง 13 แผน)  

ร้อยละของปัญหาสําคัญ
ของพ้ืนท่ี  ท่ีมีเป้าหมาย
ในแผนยุทธศาสตร์ 

ร้อยละของโครงการ PP 
ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์/ 
มาตรการของ

 ร้อยละของโครงการท่ีมีการ 
ติดตาม กํากับ และ 
ประเมินผล 

ร้อยละของแผนงานท่ีมี
การเช่ือมโยงงาน ต้ังแต่
ระดับ กระทรวง/เขต/
จังหวัด/อําเภอ/ตําบล 
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สรุปผลการประเมินกระบวนการทํางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556 สาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการที่ 9 รายจังหวัด 

ประเด็นการประเมิน จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูม ิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ 
กระบวนการจัดทําแผน     

1. การบริหารจัดการงานสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

    

1.1 ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูล
รอบด้านในการกําหนด
นโยบาย 

- ผู้บริหารทุกระดับร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาของจังหวัด โดยใช้ข้อมูล
สถานสุขภาพ ข้อเสนอกลุ่มต่าง 
ๆ ปัญหาพื้นที่ และทิศทาง
นโยบาย  เปรียบเทียบกับ
ผลงานย้อนหลัง 3 ปี ประกอบ
กับการวิเคราะห์องค์กร 
(SWOT Analysis) และนํามา
กําหนดนโยบายผา่นการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สาธารณสุขจังหวัด 

- ใช้ข้อมูล 4 มิติ ได้แก่ กาย ใจ 
สังคม จิตวิญญาณมาใช้ในการ
จัดทําแผน 

- ใช้ข้อมูลสถานการณ์ของ
จังหวัดเป็นข้อมูลนําเข้า 
ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียในการ
กําหนดทิศทางนโยบาย 

- ใช้ข้อมูลจาก Data Centre 
ประกอบกับข้อมูลจากการ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ย้อนหลังของปีที่ผ่านมาเป็น
ข้อมูลนําเข้าในการจัดทําแผน 
และเชื่อมโยงกับการให้บริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน์เป็น
ตัวชี้วัดหลักของแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

1.2 มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
และควบคุมป้องกันโรค 
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงและปัญหาของพื้นที่ 

- มีนโยบายครอบคลุมทุกกลุ่ม
วัยและสอดคล้องกับนโยบาย
ระดับกระทรวง/เขตสุขภาพ  

- ระดับจังหวัดมีนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
แต่ไม่พบข้อมูลการใช้
งบประมาณ PPA และ PPDใน
ส่วนของสุขภาพเด็ก 0-2 ปี + 
BS (Basic service) และ

- มีนโยบายครอบคลุมทุกกลุ่ม
วัยและสอดคล้องกับนโยบาย
ระดับกระทรวง/เขตสุขภาพ 

- ระดับจังหวัดมีนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
แต่ไม่พบข้อมูลการใช้
งบประมาณในส่วนของ 
สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS 
(Basic service) สุขภาพเด็ก
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ประเด็นการประเมิน จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูม ิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ 
กระบวนการจัดทําแผน     

สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS 
(Basic service) 

นักเรียน + BS (Basic 
service) และการดูแลเฝ้าระวงั
สตรีไทยจากมะเร็ง   

1.3 มีการจัดโครงสร้างงานที่มี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน  

- มีการระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน - มีการระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน - มีการระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน - มีการระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน 

1.4 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

- จังหวัดมีแผนแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
โดยใช้กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
ขวัญกําลังใจให้คงอยู่ได้ใน
ระยะยาว 

- มีการสนับสนุนการลาศึกษา
ต่อ โดยเน้นหลักสูตรต่อยอด
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน เช่น การอบรม 
R2R และการใช้ SRM ในการ
จัดทําแผนสุขภาพตําบล 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรในงาน
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค 

- มีแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานใน
ระดับปฏิบัติ 

1.5 การจัดสรรงบประมาณ 
และแสวงหางบฯทรัพยากร 
จากแหล่งอื่น ๆ  

- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
ครบทุกกลุ่มวัย และมีการ
แสวงหางบประมาณจาก 
สปสช. งบดําเนินงานยาเสพติด 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
งบประมาณจาก อบจ. และ

- มีการจัดสรรงบประมาณของ
แผน PP ย่อย แต่ไม่ครอบคลุม
ทั้ง 13 แผน ขาดในส่วนของ
สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS 
(Basic service) และสุขภาพ
เด็ก 3-5 ปี + BS (Basic 
service) และมีการใช้งบ อปท.
, กองทุนสุภาพตําบล เพื่อ

- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
ครบทุกกลุ่มวัย และมีการ
แสวงหางบประมาณจากแหล่ง
อื่น ๆ เช่น สบรส., CEO  และ 
NODE 

- มีการจัดสรรงบประมาณของ
แผน PP ย่อย แต่ไม่ครอบคลุม
ทั้ง 13 แผน ขาดในส่วนของ 
สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS 
(Basic service) สุขภาพเด็ก
นักเรียน + BS (Basic 
service) และการดูแลเฝ้าระวงั
สตรีไทยจากมะเร็ง 
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ประเด็นการประเมิน จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูม ิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ 
กระบวนการจัดทําแผน     

กองทุนตําบล   สนับสนุนการดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  

1.6 มีนโยบายพัฒนา       
องค์ความรู้/นวัตกรรม 

- มีการกําหนดนโยบายให้มี
การยกระดับความรู้
ความสามารถ โดยการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทุกระดับ มี
การจัดเวทีวิชาการระดับ
จังหวัด เพื่อนําเสนอนวัตกรรม 
เช่น R to R, KM และ CQI 

- มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การจัดทําแผน โดยใช้เครื่องมือ 
SRM และแผนผังต้นไม้ปัญหา 
มีนวัตกรรม R to R ในระดับ
อําเภอ 

- มีแผนการฝึกอบรมงานวิจัย
ทุกระดับ และแผนการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

- มีนโยบายการพัฒนา      
องค์ความรู้/นวัตกรรมให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดภัยด้านอาหาร และการ
พัฒนาองค์ความรู้ ผา่น Node 
Long Term Care เกี่ยวกับ
สุขภาพผู้สูงอายุ 
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สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ประเด็นการประเมิน ขอ้ค้นพบ 
1. การบริหารจัดการงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค  

1. บางจังหวัดจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มวัย 

 2. ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากการ Rapid 
Survey ปี 2555 มาใช้ประกอบการทําแผน 

 3. การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการ 
Defend  

 4. สัดส่วนการใช้จา่ยงบประมาณเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในภาพเขตอยู่ท่ีร้อยละ 36.93 

   

สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

ปีงบประมาณ 2556 แยกรายจังหวัด 

แผนภูมทิี่ 1 จังหวัดนคราชสีมา  

0.44 2.28 2.42 2.94 2.44

17.30

1.12 1.48 3.33
6.21
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แผนภูมทิี่ 2 จังหวัดชัยภูมิ 

แผนภูมทิี่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ 
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16.50

0.73

4.12 3.92

23.11

8.04
6.61

21
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28.39

21.39

30.26



 

แผนภูมทิี่ 4 จังหวัดสุรินทร์ 

แผนภูมทิี่ 5 ภาพรวมสาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการที่ 
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ภาพรวมสาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการที่ 9 

0.00

13.37

55.99

0.00 1.17
5.89 5.88

1.34 3.10
6.65

จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ รวม

39 30.27
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ร้อยละ
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จ.บุรีรัมย์

จ.สุรินทร์

รวม



 

11 

 

สรุปผลการประเมินกระบวนการทํางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556 สาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการที่ 9 รายจังหวัด 

ประเด็นการประเมิน นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
 

กระบวนการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา 

1.ได้รวบรวมข้อมูลสุขภาพจาก
รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบ เช่นใช้ฐานข้อมูล
โปรแกรม21 แฟ้ม และข้อมุ
ลการเฝา้ระวังทางระบาดวิทยา
และได้มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ผา่นมารวมถึง
ข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยี 

1.ได้รวบรวมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลโปรแกรม21 แฟ้ม 
และข้อมุลการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 

 

1.ได้รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ
จากฐานข้อมูลโปรแกรม21 
แฟ้ม และข้อมุลการเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยาและ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ด้านสังคม
เศรษฐกิจ รายได้ จาก จปฐ. 
ข้อมูลผู้พิการ ผู้สูงอายุ  

 

1.ได้รวบรวมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลโปรแกรม21 แฟ้ม 
และข้อมุลการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 

 

2.การวิเคราะห์และการ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
โดยแต่ละกลุ่มจะได้ปัญหาและ
นํามาจัดลําดับความสาํคัญและได้
นํานโยบายที่เกี่ยวข้องของ
รัฐบาล กระทรวง กรม และ
จังหวัด และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบแนว
ทางการจัดทําแผน     
                 

2.การวิเคราะห์และการ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
โดยแต่ละกลุ่มจะได้ปัญหาและ
นํามาจัดลําดับความสาํคัญโดย
ยึดหลักขนาดของปัญหา ขนาด
ของความรุนแรง และความยาก
ง่ายต่อการแก้ปัญหามาใช้ใน
การประกอบการจัดทําแผน   

 

2.การวิเคราะห์และการ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
โดยแต่ละกลุ่มจะได้ปัญหาและ
มีการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องชอง
กระทรวง กรม จังหวัดและ
องค์กรปกครองท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดลําดับความสาํคัญในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ 

2.การวิเคราะห์และการ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
โดยแต่ละกลุ่มจะได้ปัญหาและ
นํามาจัดลําดับความสาํคัญ โดย
ยึดหลักขนาดของปัญหา ขนาด
ของความรุนแรง และความ
ตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาใช้ในการประกอบการจัดทํา
แผน   
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ประเด็นการประเมิน นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
 

 3.คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ
นําเสนอผู้บริหารเพื่อการ
วางแผน/ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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สรุปผลการประเมินกระบวนการทํางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 รายจังหวัด 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ข้อค้นพบรายจังหวัด 
 

สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา 
 

การวางแผนบูรณาการ 
แก้ปัญหาโดยการ 
มีส่วนร่วมของภาคี 
เครือข่าย 
 

๑.มีการบูรณาการแผนร่วมกับ 
ส่วนราชการอื่นในรูปแบบ
กรรมการพัฒนาสาธารณสุข
ระดับจังหวัด (คปสจ) 
๒. มีการกําหนดยุทธศาสตร์  
เพื่อวางแผนการดําเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
จังหวัดโดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด
ของจังหวัดเป็นตัวกําหนด
กิจกรรม 
 

๑.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการ
วิเคราะห์องค์กรเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์  
๒. มีการกําหนดแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  กลยุทธ์ 
มาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนโดย
กําหนดกลุ่มเป้าหมายและบูรณาการ
การทํางานตามกลุ่มวัย 
๓. มีการนําปัญหาที่สําคัญเร่งด่วน
ของจังหวัดมาพิจารณาร่วมกันจัดทํา
แผนแก้ไขปัญหาเช่น ไข้เลือดออก  
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
๔. มีการสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน
วิจัย มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการจัดการความรู้โดยการ
ประกวดและนําเสนผลงานวิจยัทุก
ระดับ 

๑. การบูรณาการแผนร่วมกับ
ส่วนราชการอื่นและ ภาค
ประชาชน  
๒.มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
สุขภาพของหน่วยงาน
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และประชุมกรรมการเพื่อจัดทํา
ร่างแผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงาน 
ร่วมกับภาคเอกชนและส่วน
ราชการอื่น 
๒. มีการจัดกลุ่มปัญหา หรือ
กิจกรรมที่มีเป้าหมายเดียวกัน
เพื่อบูรณาการแผนงาน 
งบประมาณและการดําเนินการ
ร่วมกัน 
๓. ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดจะ
กําหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อที่จะสามารถนําไปปรับใชใ้ห้
เหมาะกับปัญหาและบริบทของ
พื้นที่ 
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ประเด็นการประเมิน 

ข้อค้นพบรายจังหวัด 
 

สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา 
 

๔. มีการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ในทุกระดับ 
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สรุปผลการประเมินบูรณาการแผนงานควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ 
ภาพรวมสาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการที่ 9  

ประเด็นการประเมิน ประเด็นค้นพบที่สําคัญ 

การวางแผนบูรณาการ แก้ปัญหาโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

๑. มีการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือกําหนดกรอบในการดําเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกัน  
๒.การบูรณาการแผนกับส่วนราชการอ่ืนและท้องถ่ิน จะ
ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
๓. มีการนําปัญหาสําคัญเร่งด่วนมาพิจารณาจัดทําแผนแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
 

 

 

 



16 
 

สรุปผลการประเมินกระบวนการทํางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 รายจังหวัด 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 1. เชื่อมโยงแผนงานตั้งแต่ระดับ 
กระทรวง / เขต / จังหวัด / 
อําเภอ / ตําบล 
 - ระดับจังหวัดรับนโยบายจาก
กระทรวง เรื่องแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาเขตสุขภาพ แล้ว
ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดทําแผนให้สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวง และสภาพ
ปัญหาในพื้นที่ 
2. มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทุก
ระดับ 
 - จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ทั้ง
ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ทั้ง
หน่วยงานในสังกัด และนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. เชื่อมโยงแผนงานตั้งแต่
ระดับ กระทรวง / เขต / 
จังหวัด / อําเภอ / ตําบล 
 - ระดับจังหวัดรับนโยบายจาก
กระทรวง เรื่องแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาเขตสุขภาพ 
แล้วประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทําแผนให้สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวง 
2. มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย
ทุกระดับ 
 - จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ทั้ง
ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ทั้ง
หน่วยงานในสังกัด และนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

1. เชื่อมโยงแผนงานตั้งแต่
ระดับ กระทรวง / เขต / 
จังหวัด / อําเภอ / ตําบล 
 - ระดับจังหวัดนําโยบายจาก
กระทรวง เขตตรวจราชการ
และสภาพปัญหาสุขภาพใน
ภาพรวมทั้งแต่ระดับตําบล 
อําเภอ จังหวัด มากําหนด
ยุทธศาสตร์ มาตรการ ในการ
แก้ไขปัญหา 
2. มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย
ทุกระดับ 
 - จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งระดับจังหวัด 
อําเภอ ตําบล ทั้งหน่วยงานใน
สังกัด และนอกสังกัด

1. เชื่อมโยงแผนงานตั้งแต่
ระดับ กระทรวง / เขต / 
จังหวัด / อําเภอ / ตําบล 
 - ระดับจังหวัดนําโยบายจาก
กระทรวง เขตตรวจราชการ
และสภาพปัญหาสุขภาพใน
ภาพรวมทั้งแต่ระดับตําบล 
อําเภอ จังหวัด มากําหนด
ยุทธศาสตร์ มาตรการ ในการ
แก้ไขปัญหา 
2. มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย
ทุกระดับ 
 - จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งระดับจังหวัด 
อําเภอ ตําบล ทั้งหน่วยงานใน
สังกัด และนอกสังกัดกระมรวง
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ประเด็นการประเมิน 
 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

 - ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยัง
หน่วยงานสาธารณสุขและภาคี
เครือข่ายทุกระดับ ทาง Internet 
Website และ 
Koratheaith.com 
 

กระทรวงสาธารณสุข 
 - ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป
ยังหน่วยงานสาธารณสุขและ
ภาคีเครือข่ายทุกระดับ ทาง  
Website 

สาธารณสุข 
 - ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป
ยังหน่วยงานสาธารณสุขและ
ภาคีเครือข่ายทุกระดับ ทาง  
Website 
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สรุปผลการประเมินกระบวนการทํางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556 สาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการที่ 9 รายจังหวัด 
 

หัวข้อ ประเด็นการติดตาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร ์

การติดตามกํากับ - มีระบบการรายงาน  
(ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา) 

1. จังหวัดมีการใช้ฐานข้อมูล
จากหลายแหล่งข้อมูล ทั้งจาก 
ข้อมูลพื้นที่ , Hos XP  
2. จังหวัดมีระบบรายงานผล
การดําเนินงานที่ชัดเจน โดยใช้
ร ะ บ บ  ( SR2,E-INSPECTION 
รง 504 , รง 506,0110 รง
5 ข้อมูล 12 แฟ้ม 18 แฟ้ม) 

1. จั ง ห วั ด ใ ช้ ฐ า น ข้ อ มู ล
โปรแกรมHos_Xp (๒๑ แฟ้ม) 
 

1. จังหวัดมีระบบ Data Center 
เป็นศูนย์รวมข้อมูลและ มีการคืน
ข้อมูลfeedback สู่พื้นที่ 
2. จังหวัดมีการใช้ฐานข้อมูลจาก 
หลายแหล่งข้อมูล ทั้งจากข้อมูล 
พื้นที่, Hos XP, Data center    
,ข้อมูลของ สปสช.  

1.จั ง ห วั ด ใ ช้ ข้ อ มู ล จ า ก  Data 
Center เ ป็น ข้อ มูล เชิ งป ริมาณ 
ส่ วนข้อมูล เชิ ง คุณภาพ ใช้การ
ประเมินผลจาก เกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดในระดับพื้นที่  

 - มีการประชุมติดตาม
กํากับ 

1. จังหวัดติดตามผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ น เ ว ที ป ร ะ ชุ ม
ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข
ระดับจังหวัดทุกเดือน โดยให้
อํ า เ ภ อ ที่ มี ผ ล ง า น เ ด่ น ม า
นําเสนอผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และนโยบายที่เร่งรัด 
2. จังหวัดประเมินผลจากการ
ผลการรายงานข้อมูลเป็นราย
ไตรมาสจากโปรแกรมระบบ
ค ว บ คุ ม กํ า กั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

1.จังหวัดมีการกํากับติดตาม
งานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน
โรค ซึ่งงานยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเป็น Focal Point ใน
การรวบรวมจัดทําแผน 
2.จั ง ห วั ด ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดํ า เนิน งานในเวทีประชุ ม
ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น
สาธารณสุขระดับจังหวัดทุก
เดือน  
 

1. จังหวัดมีการกํากับติดตามใน
เวทีประชุมประจําเดือน 

1.จังหวัดมีการกํากับติดตามผลโดย
ใช้ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของจังหวัด
สุรินทร์ทั้ง 29 ตัว และตัวชี้วัด
ระดับเขตนครชัยบุรินทร์ ตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุขตามที่กรม
ต่างๆกําหนด ติดตามในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  
2.จังหวัดมีการประชุม ติดตาม
กํากับ ในรูปของทีมคณะกรรมการ
ทุกกิจกรรมที่ เ กี่ยวข้องในแต่ละ
พื้นที่บริการ 
3.ระดับอําเภอมีการประชุมติดตาม
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หัวข้อ ประเด็นการติดตาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร ์

3. ระดับอําเภอมีการติดตาม
งานที่ประชุม คปสอ. และมี
รายงานผลการประชุมCUP 
BOARD ส่งให้ สสจ. อย่างน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง 

กํากับงานโดยบูรณาการประชุม
คณะกรรมการฯ และการประชุม
ประจําเดือน 

 - มีการนิเทศงาน 1. จังหวัดมีการแต่งตั้งผู้นิเทศ
งานสาธารณสุขผสมผสาน ใน
ระดับจังหวัด และร่วมนิเทศ
ติดตามปีละ  1 ครั้ง       
(เดือนธันวาคม 55-มกราคม 
56) 
2. จังหวัดมีการเตรียมความ
พร้อมโดยเตรียมการนิเทศและ
เครื่องมือพร้อมทั้งจัดรูปแบบ
การนิเทศงาน 
3. จังหวัดมีการแจ้งผลการ
นิเทศงานให้กับผู้บริหารทราบ
ทุกครั้ง 
4. การนิเทศติดตามระดับ
อําเภอมีการบูรณาการร่วมกับ
การนิเทศปกติของจังหวัด 
 

1.จังหวัดมีการนิเทศติดตาม
ระดับอําเภอมีการบูรณาการ
ร่วมกับการนิเทศปกติ 2 ครั้ง 
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและ
สนับสนุนการทํางานในพื้นที ่

1. จังหวัดมีการนิเทศงานระดับ
อําเภอ/ตําบล ปีละ 2 ครั้ง ใน
เดือน ม.ค. และ มิ.ย. โดยแบ่ง
การนิเทศงานออกเป็น 3 โซน 

1. จังหวัดได้กําหนดการนิเทศงาน
ไว้ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ 1 
และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
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หัวข้อ ประเด็นการติดตาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร ์

การประเมินผล      - มีการประเมินผล
ความสาํเร็จด้าน
กระบวนการ 

1. จังหวัดมีการนําผลการ
ประเมินมาใช้ในการพิจารณา
ความดีความชอบ และจัดสรร
โบนัส  
2. จังหวัดมีการประเมินผลเพื่อ
พัฒนางานและวางแผน โดยใช้
ระบบรายงานต่างๆ 
3. จังหวัดมีการประเมินตัวชี้วัด
สํ า คัญ  ทั้ ง ด้ านปริมาณและ
คุณภาพ 
4. จังหวัดมีการประเมินผลจาก
การรายงานข้อมูล เป็นราย    
ไตรมาส จากอําเภอมายังศูนย์
ข้อมูล 

1.จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการ
ในกา ร ปร ะ เ มิ นผล ระ ดับ
จังหวัด อําเภอ  
2.จั ง ห วั ด มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ตัวชี้วัดสําคัญ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ 2 ครั้ง 
3. จังหวัดมีการประเมินผล
แผนงานโครงการ 
 
 

1. จังหวัดมีการประเมินผลปีละ 
2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และ
สิงหาคม 

1.จังหวัดสุรินทร์ได้กําหนดการ
ประเมินตัวชี้วัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วง
ไตรมาส3 ของปีงบประมาณ โดย
ประเมินในเชิงปริมาณและคุณภาพ  - มีการประเมินผล

ความสาํเร็จด้าน
ประสิทธิผล 

1.จั งหวั ด มีการ จัด ทํา ตั วชี้ วั ด
องค์กรเพื่อส่งมอบผลผลิตตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
และกิจกรรมหลัก 

 - มีการประเมินผล
ความสาํเร็จด้าน
ประสิทธิภาพ 

1.จังหวัดมีการประเมินตามแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ตามหลัก 
Balance scorecard  
 
 
 

 (ระดับอําเภอและตําบล) 
มีการประเมินผลความ
ครอบคลุมการให้บริการ  
คุณภาพบริการ  และ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1.ระ ดับ อํ า เภอการ ติดตาม
ประ เ มิ น ผ ล ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น
รูปแบบคณะกรรมการกองทุน
สุขภาพ ดํา เนินการติดตาม
ความก้าวหน้าในช่วงระยะที่
กําหนดไว้ 

1.ระดับอําเภอและตําบลมี
การประเมินผลจากรายงาน
ประจําเดือน และจาการนิเทศ
งานของคณะกรรมการระดับ
อําเภอ  
 

1.ในส่วนประเด็นความพึงพอใจ
ผู้ รับบริการผู้ ป่วยนอก สถาน
บริการทุกแห่งมีการประเ มิน
ตนเองปีละ  1 ค รั้ ง  และโดย
สํานักงานสถิติแห่งชาติปีละครั้ง 
ซึ่งในปี 55 ระดับความพึงพอใจ
อยู่ระดับ4.14 (ร้อยละ82.91) 

1.ระดับอํา เภอและตําบลมีการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ร า ย ง า น
ประจําเดือน และจาการนิเทศงาน
ของคณะกรรมการระดับอําเภอ  
2.มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ทุกหน่วยบริการปีละ 1 ครั้ง 
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สรุปผลการประเมินบูรณาการแผนงานควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  
ภาพรวมเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 9 

 
ประเด็นการประเมิน ประเด็นค้นพบที่สําคัญ 

การกํากับติดตามประเมินผล 1.จังหวัดใช้ระบบ Data Center เป็นศูนย์รวมข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลจาก
หลายแหล่งข้อมูล ท้ังจากข้อมูล พื้นท่ี, Hos XP , Data center,ข้อมูลของ 
สปสช.  
2.จังหวัดมีการติดตามประเมินโดยใช้ระบบการติดตามประเมินร่วมกับการ
นิเทศปกติ 
3.จังหวัดมีการติดตามผลการดําเนินงานในเวทีประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัดทุกเดือน  
4.ระดับอําเภอและตําบลมีการประเมินผลจากรายงานประจําเดือน และ
จากการนิเทศงานของคณะกรรมการระดับอําเภอ 

 
รายช่ือผู้นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนบูรณาการภาพรวม 
 

1. ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สคร.5 
2. นางศสิญา อาภาสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สคร.5 
3. นางสมร นุ่มผ่อง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สคร.5 
4. นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สคร.5 
5. นายบําเพ็ญ เก็งขุนทด  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สคร.5 
6. นางสาวพรรณรัตน์ เป็นสุข นักวิชาการสาธารณสุข   สคร.5 
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๔.๑ การติดตามกํากับ  :  มีระบบรายงานสม่ําเสมอ   มีการประชุมติดตาม
กํากับ และ การนิเทศงาน 
๔.๒ การประเมินผล    :  มีการกําหนดผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินงาน 
และรายงานผ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการประเมินกระบวนการทํางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๖   
เรื่อง แผนงานดูแลสุขภาพเด็กอายุ ๓-๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

ประเด็นการติดตามประเมิน                                  
(ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ) 

กระบวนการจดัทําแผน  
ตวัชีว้ัด                                  

(เชิงปริมาณ) 

๒.๑  มีฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
๒.๑.๑ สถานะสุขภาพ : ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ ความฉลาดทางด้าน

อารมณ์ (EQ)  วัคซีน  และทันตสุขภาพ 
๒.๑.๒ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

๒.๒ นําฐานข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในระดับจังหวัดและพื้นที่ มีการ
ระบุกลุ่มเป้าหมายตามความเสี่ยง 
๒.๓ คืนข้อมูลเพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาโดยภาพรวมของกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ให้แก่พื้นท่ี 
๒.๔ มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีท่ีผ่านมาใน
แต่ละระดับ  เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหม่ 
๒.๕    มีกระบวนการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา    

๒. กระบวนการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และการดําเนินงานที่ผ่านมา 

ร้อยละของ
ปัญหา 

พื้นทีที่มีข้อมูล

   ๓. กระบวนการแก้ไขปัญหา 

   ๓.๑ แผนยุทธศาสตร์ 

๓.๑.๑  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์ และ
มาตรการแบบบูรณาการ                 
๓.๑.๒  แผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และมาตรการ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา    
และแสดงทิศทางการพัฒนา 
๓.๑.๓ มียุทธศาสตร์พัฒนาองค์ความรู้/สร้างนวัตกรรม  

ร้อยละของปัญหา
สําคัญของพ้ืนท่ีทีม่ีการ
กําหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์รองรับ 

๓.๒ แผนบูรณาการเชิงรุก 

๓.๒.๑ กําหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการที่รองรับสภาพปัญหาที่ชัดเจน 
และมีการบูรณาการเชิงรุก                                                                     
๓.๒.๒  จัดทําโครงการ / กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  มาตรการและ
สภาพปัญหาในพ้ืนท่ี 
๓.๒.๓  แสดงแหล่งท่ีมาของงบประมาณจากทุกแหล่ง 
 

ร้อยละของโครงการท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์/ 
มาตรการ 

๔.กระบวนการนําไปสู่การปฏิบัต ิ

ร้อยละของโครงการที่มี
การติดตามและ
ประเมินผล 

๑.การบริหารจัดการงานสรา้ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

๑.๑ การให้ความสําคัญของงานในระดับผู้บริหาร  
     ๑.๑.๑  การจัดโครงสร้างงานชัดเจนและกําหนดผู้รับผิดชอบ   
     ๑.๑.๒  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
    ๑.๑.๓  สนับสนุนงบประมาณหรืออ่ืนๆ 
๑.๒  การแสวงหา งบประมาณ/ทรัพยากรสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ 
๑.๓  การพัฒนาองค์ความรู้/สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละของงบประมาณในการ
ดําเนินงานดูแลสุขภาพเด็กอายุ 

๓ - ๕ ปี 



 
 

๒๓ 
 

วิเคราะห์ผลการประเมินรายจังหวัด 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อค้นพบรายจังหวัด 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาจังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ข้อมูลจาก 21/43 แฟ้ม/รายงาน
เฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 
-การนําข้อมูลไปใช้ในงบ PP ตาม
กลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ในกลุ่ม
อายุ 0 –  5 ปี แต่ไม่ได้วิเคราะห์ตามช่วง
อายุกลุ่มเป้าหมาย 3 –  5 ปี  
-การนําเสนอข้อมูล เป็นภาพรวมของ
กลุ่ม 0 –  5 ปี  
-การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา มี 
MCH Board ร่วมวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้
แผน ที่ทาง เดิ นยุ ทธศาสต ร์ ใ นการ
วิเคราะห์แต่ละส่วน โดยมีแต่ภาคส่วน
ร่วมวิเคราะห์ปัญหา มีการกําหมดปัญหา
ที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

-ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ปัญหาจังหวัดมีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจาก 21/43 แฟ้ม  
-มีการวิเคราะห์ข้อมูล 4 มิติ ได้แก่ 
กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ  
-การนําข้อมูลไปใช้ในงบ PP ตาม
กลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ในกลุ่ม
อายุ 0 –  5 ปี แต่ไม่ได้วิเคราะห์ตาม
ช่วงอายุกลุ่มเป้าหมาย 3 –  5 ปี 
-การนําเสนอข้อมูล เป็นภาพรวมของ
กลุ่ม 0 –  5 ปี 

-มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยการ
ใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
รง.506 และข้อมูลระบบคลังข้อมูล 
Data Center ของ สสจ.บุรีรัมย์ 
ข้อมูลการนิเทศ ติดตามในแต่ละรอบ
การนิเทศ พร้อมกับมีการกําหนด
แนวทา ง ในกา ร ส่ ง เส ริม สุข ภาพ 
ป้องกันโรค และแก้ไขปัญหา โดยยึด
แนวทาง PDCA 

 -มีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
และการแก้ไขปัญหาในแต่ละระดับ ซึ่ง
จะในเรื่องการควบคุม ป้องกันโรค 
สําหรับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคในด้านภาวะสุขภาพที่เป็น
ก า ร บู ร ณ า ก า ร แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม
(โภชนาการ พัฒนาการ ทันตสุขภาพ) 
ในเด็ก 3-5 ปียังไม่เด่น ชัดเจน ทั้งใน
หน่วยบริการ ชุมชน จะไปเน้นการ
ดําเนินงานที่ศูนย์เด็กเล็กมากกว่า ทํา
ใ ห้ขาดช่วงของการดูแล ส่งเส ริม 
ป้องกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
ไม่ได้จริง 

-การวิเคราะห์สภาพปัญหาของจังหวัด
จะใช้ข้อมูลจากรายงานปกติที่เป็น
รายงาน 21แฟ้มเดิม และการสํารวจ 
ยังไม่ชัดเจน การจัดทําแผน โครงการ
ยังขาดความสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
กิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การ
ดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพยังขาด
การจัดลําดัสภาพปัญหา 
-การวิเคราะห์สภาพปัญหาจะมองใน
ภาพรวมในเด็กอายุ 0-5ปี ยังไม่การ
แยกกลุ่มอายุ 0-2 ปี 3-5 ปี 
 



 
 

๒๔ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อค้นพบรายจังหวัด 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
การวางแผนบูรณาการแก้ปัญหาโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

-จัดแผนยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วม
จากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณา
การร่วม กับส่วนราชการอื่น  มีผู้ ว่ า
ราชการ จังห วัด เป็นแกนนําในการ
ดําเนินงานประสานส่วนราชการ  
-มีการเชื่อมโยงแผนงานโครงการสู่การ
ปฏิบัติในระดับอําเภอและตําบล โดย
คํา นึงถึ งน โยบายตัวชี้ วั ด  และการ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
 
 

-มีการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT 
Analysis ในระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบล ซึ่งแผนในภาพรวมระดับอําเภอ
ใช้งบประมาณ PPA จังหวัด และงบ
ดําเนินงานการส่วนที่จัดสรรเพิ่ม ทุก 
รพสต. ใช้แผนพัฒนาสุขภาพอําเภอ
เป็นกรอบในการจัดทําแผนสุขภาพใน
ตําบล เน้นหลักรองรับตัวชี้วัด สปสช. 
ที่จะประเมิน 

-จัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์ 
และมาตรการแบบบูรณาการ โดยการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายในและ
นอกกระทรวงสาธารณสุขเข้ าร่วม
ดําเนินการร่วมกัน 
-มีการจัดตั้งคณะกรรมการอนามัยแม่
และเด็ก (MCH Board) Node MCH 
และการพัฒนากลไกการดําเนินงาน
อําเภอควบคุมโรคแบบยังยืน การ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
-แผนการดําเนินงานขาดการบูรณา
การแบบองค์รวมที่มีการเชื่อมโยงกัน
ทั้งระบบตั้งแต่หน่วยบริการ ชุมชน 
ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน 

-มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน
เพื่อให้ทุกหน่วยบริการนําไปปฏิบัติ
ร วมถึ ง ก า ร กํ า ห นดแ ผ นกอ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ให้มี
การวางแผนการดําเนินงานให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันในจังหวัด โดยมี
เป้าหมายตัวชี้ วั ดของจั งหวัด เป็น
ตัวกําหนดกิจกรรมในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ 
-แผน โครงการจะเน้นกิจกรรมไปศูนย์
เด็กเล็ก กิจกรรมที่ดําเนินการในหน่วย
บริการ ชุมชน ยังไม่ชัดเจนทั้งในระดับ
จังหวัดและพื้นที่ 
-จากการติดตามในพื้นที่ แผนงาน 
โครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการ
จัดทําแผน แต่กิจกรรมยังขาดความ
ครอบคลุม 

 -มีการประชุมชี้แจงนโยบาย  
โดยการขับเคลื่อนของ MCH Broad  มี
การกําหนดตัวชี้ วัด และมีการกํากับ
ติดตามประเมินผล 
 

- มีกระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิ บั ติ  และมีแผนงานโครงการ/
กิจกรรมรองรับ โดยใช้งบจากกองทุน
ตําบลสุขภาพ งบสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีระบบการติดตามประเมินผล 

-มีการประชุมชี้แจงนโยบายในทุกระดับ 
-มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
เกี่ยวข้อง ในการดําเนินงานทั้งในหน่วย
บริการสาธารณสุข และนอกหน่วยงาน
สาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการดํา เนินไ ด้อย่ างมี
คุณภาพ ในรูปแบบของการจัดประชุม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนรู้ 

-มี ก า รป ระชุ ม ชี้ แ จ งน โ ยบา ย ใ ห้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
-มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดย 
MCH Broad  ซึ่งกิจกรรมจะเน้นใน
สตรีและทารก ส่วนในกลุ่มอายุ 3-5 ปี
จะเน้นกิจกรรมที่ศูนย์เด็กเล็กเป็นหลัก 
การขับเคลื่อนในหน่วยบริการ ชุมชน
และความเชื่อมโยงยังไม่เด่นชัด 



 
 

๒๕ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อค้นพบรายจังหวัด 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
-มีการสร้างแรง จู ง ใจ ด้ วยการจั ด
ประกวด หาตันแบบการดําเนินดีๆเพื่อ
เป็นการเรียนรู้ในชุมชนและหน่วยงาน
อื่น เช่น ประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ศูนย์เด็กเล็กอ่อนหวานพัฒนาการสมวัย
โดยเป็นระดับโซน จังหวัดทุกปี  
 -มีการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับโซน และระดับจังหวัด ทุกปี 
-มีการดําเนินงานโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัด
บุรีรัมย์ และคณะกรรมการอนามัยแม่
และเด็ก (MCH Board) ได้มีการ
นําเสนอให้คณะกรรมการทราบทุก 5 
เดือน  
-มีระบบรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ทุก 3 เดือน 
-มีการติดตามนิเทศงาน  2 ครั้ง/ปี 
และประเมินผล 2 ครั้ง/ปี 

-มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ทุกภาคส่วน  
-มีการนิ เทศติดตามกํา กับผลการ
ดําเนินงานใน 
-การขับเคลื่อนการดําเนินงานจะแยก
ส่วนไปตามโครงการ และผู้รับผิดชอบ  

กระบวนการการบริหารจัดการงาน
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ
จังหวัด 

-มีการขับเคลื่อนผ่าน MCH Broad 
มีการกําหนดยุทธศาสตร์งานอนามัยแม่
และเด็ก ทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ ให้มีการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ของจั งห วัดตลอดจนมีการประชุ ม
คณะกรรมการ อย่างสม่ําเสมอ 3 ครั้ง/
ปี ระดับเครือข่ายบริการ 
- มีแผนงานโครงการ พัฒนางานอนามัย

-การถ่ายทอดแผนสู่ระดับปฏิบัติ ใน
ระดับจังหวัดใช้ระบบราชการปกติใน
การสั่งการ 
-จังหวัดได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหางานสร้างเสริมสุขภาพ
ภายใต้การทํางานของคณะกรรมการ
งานอนามัยแม่และเด็ก 

 -จังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับ
จังหวัดบุรีรัมย์ (MCH Board) และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์
เ ด็ก เ ล็ก  และโรง เ รียน  ประจํ า ปี
งบประมาณ 2556 โดยมีการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน  

 -มี ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร

-ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ปี 2556 –  2559 มีการกําหนด 
กลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพประชาชน
ตามกลุ่มวัยโดยให้บริการตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
โดยการ 
@มีแผนพัฒนากลุ่มอายุ 3-5ปี เน้นที่
แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเป็น



 
 

๒๖ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อค้นพบรายจังหวัด 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
แม่และเด็กโดยมีกิจกรรมหลักครอบคลมุ  
-มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องการตรวจพัฒนาการ  
-มีการสนับสนุนชมรมสายในรักแห่ง
ครอบครัวและหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ
ด้านการพัฒนางานสุขภาพแม่และเด็ก 
-มีงบประมาณสนับสนุนแผนงานกลุ่ม
เด็ก 3 –  5 ปี และบริการขั้นพื้นฐาน 2 
โครงการ ได้แก่ 1.โครงการศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ ใช้งบประมาณ PPA จํานวน 
94,200 บาท 2.โครงการพัฒนา
สติปัญญาเด็กปฐมวัยใช้งบประมาณ 
NON UC 2,000,000 บาท และ
งบประมาณ PPA 94,460 บาท 

ดําเนินงานทั้งในหน่วยงานสาธารณสุข 
และนอกหน่วยงานสาธารณสุข ใน
เรื่องการประเมินพัฒนาการตามแบบ
อนามัย 55 (เขตนครชัยบุ รินทร์) 
กิจกรรมที่ดําเนินงาน ส่วนใหญ่จะเน้น
การบริหารจัดการในที่ศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพมากกว่าในหน่วยบริการและ
ชุมชน 

 - งบประมาณทางจังหวัดมีสนับสนุน
จากหลายแหล่ง เช่น งบ PP Area 
Base งบ สปสธ. งบ อปท.เป็นต้น แต่
การจัดสรรในกลุ่มเป้าหมายนี้ยังน้อย 
จะอยู่ประมาณร้อยละ 2.02 
 

หลัก 
@มีการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กในระดับ
อําเภอยังไม่ครอบคลุมครอบคลุมถึงใน
ระดับตําบลและศูนย์เด็กเล็ก 
- งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
จากงบประมาณ สปสช. สปสธ. 
กองทุนสุขภาพ เป็นต้น 
-มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินใน
ระดับจังหวัด 

ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3 –  5 ปี ได้รับ
วัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ร้อยละ 
93 ( SRI) 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัย (0 –  5 ปี) ร้อย
ละ 96.91  
- ร้อยละของเด็ก 3 –  5 ปี มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 
78.53 
-ร้อยละของเด็ก 3 –  5 ปีได้รับการ
ตรวจพัฒนาการตามวัย ร้อยละ 96.80 
- ศูนย์เด็กเล็กผ่านมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ (ระดับดีและดีมาก) ร้อยละ 

-ร้อยละของเด็กอายุ 3 –  5 ปี ได้รับ
วัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ร้อยละ 
34.6 (Data center) 
- เด็กมีพัฒนาการสมวัย (0 –  5 ปี) 
ร้อยละ 95.06 
- เด็ก 3 –  5  ปี มีส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วน  ร้อยละ 86.47 
- เด็กปฐมวัย (3 –  5  ปี) มีปัญหาฟัน
น้ํานมผุ ร้อยละ 52 
 

-จากดําเนินงานพบว่าจังหวัดสามารถ
ดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายทุก
ตัวชี้วัด ด้งนี้ 
  -ร้อยละของเด็กอายุ 3 –  5 ปี ได้รับ
วัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่น้อย
กว่า 90 ผลงาน 95.07 (Data 
center) 
- ร้อยละเด็กอายุ  3-5ปีไ ด้ รับการ
ตรวจพัฒนาการ ไ ม่ น้อยกว่า 80 
ผลงาน  ร้อยละ 94.59(นิเทศงาน) 
-ร้อยละเด็กอายุ 3 –  5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย ไม่ น้อยกว่า 85  

-จากการดําเนินงานของจังหวัดปี 
2556 ทางจังหวัดยังไม่สามารถ
รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ตาม
ตัวชี้วัดได้ การรวบรวม วิเคราะห์จะ
เป็นภาพรวมในกลุ่มอายุ 0-5 ปีและ
เป็นสถานการณ์ปี 2555 ดังนั้นจึงทํา
ให้ไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
ตามตัวชี้วัดและภาพรวม ปี 2556ได้
ดังขอ้มูล 
- เด็กอายุ 0 –  5 ปี ได้รับวัคซีนตาม
วัยร้อยละ 99.0 
 - ร้อยละของเด็กอาย ุ3 –  5 ปี ได้รับ



 
 

๒๗ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อค้นพบรายจังหวัด 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
70.04  
 

ผลงาน  ร้อยละ 95.31(นิเทศงาน) 
- ร้อยละเด็กอายุ 3 –  5  ปี มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วนสมวัย ไม่
น้อยกว่า 70  ผลงาน 75.66 (Web 
manager) 
- ร้อยละเด็กอายุ 3 –  5  ปี มีปัญหา
ฟัน น้ํ านม ผุ  ไ ม่ เ กิ น  57 ผล งา น 
62.52  (การสํารวจ) 
- ศูนย์เด็กเล็กผ่านมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กคุณภาพ (ระดับดีและดีมาก) ร้อย
ละ 89.04 (ปี 2556 อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ) 

วัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อย
กว่า 90 ผลงาน 98.9 (ปี56) 
 - เด็กอายุ 0–  5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ผลงาน  ร้อยละ 98.87 
- เด็กอายุ 0–  5 ปี มีน้ําหนักตาม
เกณฑ์  ผลงาน  ร้อยละ 96.8 
- เด็กอายุ 3 –  5 ปี มีปัญหาฟันน้ํานม
ผุ ผลงาน 44.  (การสํารวจ) 
- ศูนย์เด็กเล็กผ่านมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กคุณภาพ(อยู่ในช่วงประเมิน) ซึ่งมี
ข้อมูล 4 อําเภอที่รายงานพบว่าผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 32.42  

ปัญหา อปุสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไ ม่ มี แผน ผัง สํ าห รับการช่ วย เห ลือ
เ บื้อ ง ต้นแ ก่ ผู้มา รับ วัคซีนกรณี เ กิด 
Anaphylaxis  
-หน่วยบริการมีการให้วัคซีนแต่ไม่มีการ
บันทึก 
-การลงบันทึกข้อ มูลรหัสวัคซีนของ 
สนย. ไม่ครบถ้วน 
-ไม่ได้ print out ข้อมูลที่บันทึกแล้วมา
ตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อเก็บมา
เป็นหลักฐาน 
 
 
 

-ครูผู้ดูแลเด็กบางศูนย์มีไม่เพียงพอ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งสถานที่ยัง
อยู่ในโรงเรียน สถานที่ไม่เพียงพอและ
ไม่ได้มาตรฐาน 
-ผลการปฏิบัติงานในระบบรายงาน
ผ่านฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ต่ํากว่าความ
เป็นจริง เ นื่องจากเจ้าหน้าที่ไ ม่ได้
บันทึกการให้บริการวัคซีนหรือบันทึก
แต่รหัส วัค ซีนไ ม่ตรงตามที่ สนย.
กําหนด 
-ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรเล็งเห็นปัญหา 
และร่วมแก้ไขปัญหา 
- ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ตัวเด็ก ควร
ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่อง

-ระบบข้อมูลที่เป็นData Center ยัง
ไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้เกือบ
ทุกตัวชี้วัด 
-การจัดทําแผน โครงการยังมีการ
เชื่อมโยงที่ต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการ 
ชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน ไม่
ชัดเจน ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ศูนย์เด็ก
เล็ก 
-จ า ก ก า ร ติ ด ต า ม ใ น พื้ น ที่ พบ ว่ า
ผู้ปกครองเด็กยังขาดความรู้ ความเข้า
ในการเ ลี้ยงดู ลูก การแจ้ งผลการ
เจริญเติบโต พัฒนาการจาก จนท. 
สาธารณสุขและครูผู้ดูแลเด็กยังไม่ค่อย
ดําเนินการ จึงทําให้ผู้ปกครองไม่ทราบ

-กา ร ติ ดต ามกา ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ภ า วะ
โภชนาการและพัฒนาการเด็ก 3 –  5 
ปี อยู่ระหว่างการนําโปรแกรมภาวะ
โภชนาการใหม่ไปใช้และอยู่ในช่วงรับ
การอบรมการประเมินพัฒนาการเด็ก
แบบใหม่ อนามัย 55 (นครชัย
บุรินทร์)จึงยังไม่มีผลการรายงาน 
-มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน
จึงทําให้ผู้ดําเนินการไม่ความเข้าใจ
เกณฑ์ใหม่ในประเด็น ความฉลาดทาง
อารมณ์ อาคารสถานที่  
-ทีมประเมินระดับพื้นที่ไ ม่มีความ
เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแบบ
ใหม่ 



 
 

๒๘ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อค้นพบรายจังหวัด 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาก และเห็นความสําคัญในการดูแล
สุขภาพช่องปากให้มากกว่านี้ 
-ประสานงานกับกลุ่มงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ เพื่อทราบรหัสวัคซีน 
และประชุมเ พื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในระดับคณะกรรมการเขต โดย
เจ้าหน้าที่งาน EPI จังหวัด และงาน 
ICT จังหวัดร่วมประชุมเมื่อได้ข้อสรุป
การดําเนินงาน ประสานและแจ้ง
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูล
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนต่อไป 

ไม่แก้ไขปัญหา -ศูนย์ เด็กเล็กขาดอุปกรณ์ ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-ศูนย์เ ด็กเล็ก ที่ ตั้งอ ยู่ในวัดยังขาด
โอกาสในการพัฒนา 

โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

-ควรมีการบันทึกข้อมูลตรวจสอบความ
ครบถ้วนและระบบจัดการข้อมูลที่ดี 
-จัดอบรมทบวนให้ความรู้เรื่องงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรทุกปี 
-การดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ควรดําเนินงานตามมาตรฐานที่กําหนด
และควรมีการติดตามกับในทุกระดับ
ตามรายไตรมาส 
 
 

 -พัฒนาระบบข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น  Data 
Centerให้พร้อมใช้และชี้แจงผู้บันทึก
ข้อมูลให้เข้าใจ สามารถบันทึกข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
-มีการจัดทําแผน โครงการ ที่มีทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมจัดทําแผนแบบบูรณาการ
และมีความเชื่ อมโยง ทั้งในหน่วย
บริการ ชุมชน ศูนย์เ ด็กเล็ก และ
โรงเรียน 
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานทั้งที่เป็นภาครัฐ 
เอกชน อปท. และชุมชน โดยเฉพาะ 
อสม.เชี่ยวชาญ 

-ควรมีการบูรณาการของภาคีเครือข่าย
ในการจัดทําแผนแบบมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 
-ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องการดําเนินงานทุกระดับแบบ
บูรณาการ 
-ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการ
ส่งเสริสสุขภาพและป้องกันโรค 
-การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
สร้างกระแส สร้างความตระหนัก 
ตลอดจนสร้างความร่วมมือของภาค
ท้องถิ่นในการดําเนินงานตามนโยบาย 
-การบริหารจัดการข้อมูลควรพัฒนา
ระบบการบันทึกข้อ มูลใ ห้ถูก ต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา 



๒๙ 
 

 
 

4.สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ข้อค้นพบ 

กระบวนการวิ เคราะ ห์สภาพ
ปัญหา 

- ระดับจังหวัดมีการนําเสนอว่าได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ จาก
แหล่งข้อมูล 21,43 แฟ้ม ข้อมูลจาก สปสช. และข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ  โดย
จังหวัดบุรีรัมย์มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบรายงาน Web manager แต่ไม่ปรากฏ
หลักฐานการวิเคราะห์ปัญหาเชิงประจักษ์ เน่ืองจากระบบข้อมูล (ไม่ครบถ้วน, ไม่เป็น
ปัจจุบัน, ไม่ถูกต้อง) บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในนิยามไม่ตรงกัน ไม่สามารถ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ได้ ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็น
ภาพรวม ช่วงอายุ 0-5 ปี แต่ไม่ได้แยกวิเคราะห์กลุ่มอายุ 3-5 ปีท่ีชัดเจน 
 

การวางแผนบูรณาการแก้ปัญหา
โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

- ระดับจังหวัดมีงานยุทธศาสตร์เป็น focal Point ในการประสานดําเนินงาน 
- มีการประชุมชี้แจงนโยบายทุกระดับ โดยคณะกรรมการ MCH Broad  
- มีกระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับ 
โดยใช้งบจากกองทุนตําบลสุขภาพ งบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 - มีการติดตามนิเทศงาน 2 ครั้ง/ปี และประเมินผล 2 คร้ัง/ปี 
 

กระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติ  

- มีการสรา้งความรู้ความเข้าใจแผนงานการดูแลสุขภาพเด็ก 3-5 ปี โดยเน้นการจัด
ประชุมชี้แจงทุกระดับ 
- การถ่ายทอดแผนใช้กระบวนการราชการปกติ  
- ในพื้นที่มีนวัตกรรมการดําเนินงานท่ีดี แต่การถ่ายทอดสู่พื้นที่อ่ืนยังขาดการขับ
เคลื่อนท่ีชัดเจน 
 

กระบวนการการบริหารจัดการ
งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคของจังหวัด 

- การบริหารจัดการงานสรา้งเสริมสุขภาพแผนงานการดูแลสุขภาพเด็ก 3-5 ปี  
- การติดตามประเมินใช้ระบบการติดตามประเมินร่วมกับการนิเทศ  ส่วนใหญ่ไม่มีการ
ทบทวนแผนระหว่างปี 
 

ผลลัพธ ์ - ร้อยละของเด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ 
- ร้อยละของเด็ก 3 – 5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
- ร้อยละของเด็ก 3 – 5 ปีได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย 
- ร้อยละเด็กมีพัฒนาการสมวัย (0 – 5 ปี)  
- ร้อยละเด็กปฐมวัย (3 – 5 ปี) มีปัญหาฟันนํ้านมผุ 
ในภาพรวมผลลัพธ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด ผ่านตามเกณฑ์ แต่การรายงานส่วนใหญ่เป็นช่วงกลุ่ม
อายุ 0-5ปี พื้นที่ยังไม่ได้แยกแยะกลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
 
 

 



๓๐ 
 

 
 

5. จุดเด่น 
- จังหวัดบุรีรัมย์จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์

เด็กเล็กต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและศูนย์เด็กเล็กอ่ืน มีจัดอบรมพ่อแม่ ตามหลักสูตร  2ก 2ล (กิน 
กอด เล่น เล่า ) มีการบูรณาการกิจกรรมบางกิจกรรมด้วยกัน เช่น การประกวดศูนย์เด็กเล็กอ่อนหวาน
พัฒนาการสมวัย 
  
6. ปัญหา อุปสรรค 
          -ระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่พร้อมใช้ในระบบรายงาน 21 43 แฟ้ม 
          -การจัดทําแผน โครงการ ยังขาดการบูรณาการแบบองค์รวม การเชื่อมโยงกิจกรรมท้ังในหน่วย
บริการ ชุมชน ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน 
 
7. โอกาสในการพัฒนา 

1. การพัฒนานโยบายระดับจังหวัดสู่ระดับพื้นท่ีเครือข่ายCUP,อําเภอ,โรงเรียน,ศพด.,ชุมชน,อสม. 
และเทศบาล 

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
,เทศบาลโรงพยาบาลชุมชน, รพ.สต., ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, อสม. และชุมชน เพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินงาน อาทิเช่น 
- รณรงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดขวดนม,น้ําอัดลม และ ขนมกรุบกรอบ  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายไม่กินหวาน 
- จัดอาหารว่างเป็นเมนูอ่อนหวาน เช่นขนมไทย,ผลไม้ 
- อบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารกับเด็กปฐมวัย (อบรมผลิตสื่อไม่กินหวาน) แก่ครูพี่เลี้ยง 

3. การจัดประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
4. ท้องถ่ินมีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินงานแก่ภาคีเครือข่าย 
5.   ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในวงกว้าง และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. บูรณาการตรวจประเมินร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ 
8.   ประเมินตนเอง และรวบรวมผลการดาํเนินงาน 

     9.   การบูรณาการอยา่งจริงจังของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
     10. ควรบูรณาการในระดับนโยบายเพื่อลดความซํ้าซ้อนในระดับพื้นท่ี และเป็นระบบเดียวกัน 
     11. ควรมีการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินทุกระดับ 

     12. ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมในศูนย์เด็กเล็ก 
     13. การพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมขวัญและกําลงัใจแก่ครูพี่เลี้ยง 
     14. การบริหารจัดการข้อมูล ควร พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา  
 
8. คณะผู้ประเมิน 
 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี5 นครราชสีมา 
 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
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๒.การวิเคราะห์สภาพปัญหา/ลาํดับ
ความสําคัญปัญหา 

ประเด็นการติดตามประเมิน 

(ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ) 

- มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง 
- แสดงปัญหาของพื้นที่โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับ 
- ใช้นโยบายท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ (รัฐบาล/กระทรวง/จังหวัด) 
- มีผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
- มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร 
- กระบวนการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

 

๓.การวางแผนบูรณาการแก้ปัญหาโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

๓.๑แผนยุทธศาสตร์ 

๓.๒แผนปฏิบัติการประจําปี 

๔. กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัต ิ

การติดตามกํากับ - มีระบบรายงานสม่ําเสมอ 
        - มีการประชุมติดตามกํากับ 
        - มีการนิเทศงาน 
การประเมินผล  - มีการกําหนดตัวช้ีวัด/วิธีการประเมิน  
                    - กําหนดระยะเวลาท่ีประเมิน/การรายงาน
ผลงาน 

กระบวนการจัดทําแผน 

เรื่อง แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

กรอบการประเมินกระบวนการทํางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๖
แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

- กระบวนการทําแผนแสดงให้เห็นว่ามีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

- แสดงภาพรวมทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายที่อยากให้เกิดจากแผนที่
ชัดเจน 
- มีกลยุทธ์และมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน 
- การแก้ไขปัญหาของพื้นท่ีตอบสนองต่อปัญหาท่ีสําคัญและเร่งด่วนของพ้ืนที่ 
- การจัดกลุ่มปัญหา เป้าหมายและบูรณาการแก้ไขปัญหา 

- กลยุทธ์/มาตรการมีโครงการกิจกรรมรองรับ 
- โครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ มาตรการ 
- มีการบูรณาการกลุ่มเป้าหมาย/กิจกรรมร่วมกัน 
- แสดงงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมจากทุกแหล่งชัดเจน 
 

ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ) 

ร้อยละของปัญหาสําคัญของพ้ืนที่ที่มี
เป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์รองรับ 

ร้อยละของโครงการP&P (ผู้สูงอายุ) 
ท่ีดําเนินการสอดคล้องกับกลยุทธ์/
มาตรการของแผนยุทธศาสตร์ 

 

ร้อยละของปัญหาพ้ืนท่ีที่มี
ข้อมูลรองรับ 

ร้อยละของโครงการ P&P  
ที่มีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงาน 

- การบริหารจัดการแผนงานส่งเสริมฯ 

- จัดโครงสร้างงานที่รับผิดชอบชัดเจน 

- การให้ความสําคัญของผู้บริหาร 
- การแสวงหางบประมาณ/ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนๆ 
- การพัฒนาองค์ความรู้/สร้างนวัตกรรม 

 

๑. การบริหารจัดการงานสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการของจังหวัด 

สัดส่วนของงบประมาณในการ
ดําเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
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1.วิเคราะห์ผลการประเมินรายจังหวัด 

ประเด็นการประเมิน ข้อค้นพบรายจังหวัด 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

กระบวนการวิเคราะห์
สภาพปัญหา 

-มีข้อมูลหลักฐาน 
มีผลการ
ดําเนินงานท่ีผา่น
มา  
-ใช้นโยบายที่
เก่ียวข้องทุก
ระดับ  
-มีการวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กร 
-มีการจัดลําดับ
ความสาํคัญของ
ปัญหา 

-มีข้อมูลหลักฐาน  
มีผลการดําเนินงาน
ท่ีผ่านมา  
-ใช้นโยบายท่ี
เก่ียวข้องทุกระดับ 
-มีการวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กร 
-การจัดลําดับ
ความสาํคัญของ
ปัญหาในระดับ
อําเภอชัดเจน ด้วย 
WECANDO 

-มีข้อมูลหลักฐาน  
เชิงประจักษ์, จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ มีผล
การดําเนินงานที่ผ่าน
มา และวิเคราะห์
แนวโน้มสภาวะ
สุขภาพครบถ้วน   
ทั้งผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 
-ใช้นโยบายที่
เก่ียวข้องทุกระดับ 
-มีการวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กร 
-มีการจัดลําดับ
ความสาํคัญของ
ปัญหา 

-มีข้อมูลสุขภาพเชิง
ประจักษ์,จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ มีผล
การดําเนินงานที่ผ่าน
มา 
-ใช้นโยบายท่ี
เก่ียวข้องทุกระดับ 
-มีการวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กร 
-มีการจัดลําดับ
ความสาํคัญของ
ปัญหา 

การวางแผนบูรณาการ
แก้ปัญหาโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 

-ภาคีเครือข่ายได้
เข้าร่วมในการ
จัดทําแผน 
-มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อจัดทํา
แผนรองรับ 
 

-ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมบางภาค
ส่วน 
-ในระดับอําเภอ
เครือข่ายมีส่วนร่วม
อย่าง proactively 
-การจัดทําแผน
สอดคล้องและ
รองรับตัวชี้วัด
สําคัญ 

-ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมบางภาคส่วน 
-เครือข่ายด้าน
สาธารณสุขทุกอําเภอ
มีส่วนร่วมอย่าง 
proactively 
-วิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทําแผนสอดคล้อง
รองรับตัวชี้วัดและ
ปัญหาของพื้นท่ี 

-ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมบางภาคส่วน 
-วางแผนโดยใช้กลไก
ของ Node LTC 
-มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อจัดทําแผน
รองรับ 

กระบวนการขับเคลื่อน
แผนสู่การปฏิบัติ 

-ประชุมชี้แจง
นโยบายและ
แผนงานรวม 
ทุกกลุ่มงาน  
ทุกระดับ 

-ประชุมชี้แจง
นโยบายและ
แผนงานใน 
ทุกระดับ 

-ประชุมชี้แจง
นโยบายและแผนงาน
ในทุกระดับ 

-ประชุมชี้แจง
นโยบายและแผนงาน
ในทุกระดับ 

กระบวนการบริหาร
จัดการงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ของจังหวัด 

-ผู้บริหารให้
ความสาํคัญ 
-Key success 
actor ผู้วา่

-ผู้บริหารให้
ความสาํคัญ 
-Key success 
actor คปสอ 

-ผู้บริหารให้
ความสาํคัญ 
-Key success 
actor อปท 

-ผู้บริหารให้
ความสาํคัญ 
-Key success 
actor Node 
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ประเด็นการประเมิน ข้อค้นพบรายจังหวัด 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

-การบริหารทรัพยากร 
-การให้ความสําคัญของ
ผู้บริหารต่อการแก้ไข
ปัญหาสําคัญในพื้นที่ 

ราชการจังหวัด 
-งบประมาณ
ข้ึนอยู่กับกลไก
การเสนอ
โครงการ 
(Propose and 
defend)  
 

-งบประมาณข้ึนอยู่
กับกลไกการเสนอ
โครงการ 
(Propose and 
defend) 
  

-งบประมาณข้ึนอยู่
กับกลไกการเสนอ
โครงการ (Propose 
and defend) และ
จัดสรรตามลาํดับ
ความสาํคัญของ 
ปัญหา 

mechanism 
-งบประมาณข้ึนอยู่
กับกลไกการเสนอ
โครงการ (Propose 
and defend) และ
จัดสรรจาก สปสช 
และ Node LTC  

ผลลัพธ์ ผลงานเด่น 
(รายตัวชี้วัด แยกใน
ตารางท่ี ๑) 

-การอบรมเตรียม
ความพร้อม
ผู้สูงอายุ 

-ความครอบคลุม
ของการคัดกรอง
ตามตัวชี้วัด ADL, 
ซึมเศร้า,เข่าเสื่อม 
โดยอสม. 
-วัดส่งเสริมสุขภาพ
ต้นแบบ 
-โมเดลภูเขียว ๔ดี 

-ทันตสุขภาพ 
-การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้พิการ 
-เตรียมความพร้อม
ระบบดูแลผู้สูงอายุ
โดยชุมชน(อบรม
ผู้ดูแล)และเยี่ยมบ้าน
(กลุ่ม๒,๓) 
-กลไกการทําและ
ถ่ายทอดแผนของ
จังหวัดร่วมกับอําเภอ 

-การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ในภาพ
เขตและการ
ขับเคลื่อน Node 
LTC 
-ศูนย์เรียนรู้(วัดศาลา
ลอย) ๑ แห่ง 
-ธรรมนูญสุขภาพ
ตําบล 
-การคัดกรอง
ผู้สูงอายุด้วยปิงปอง 
๗ สี 

ปัญหา อุปสรรค -ความสอดคล้อง
ของการจัดสรร
งบประมาณกับ
การจัดลําดับ
ปัญหา 

-ภาระงานต่อ
จํานวนบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงาน 

- -ภาระงานต่อจํานวน
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
งาน 

โอกาสในการพัฒนา -พัฒนาและเสริม
ศักยภาพกลไก
การจัดสรร
งบประมาณ 
-สร้างบทบาทท่ี
ชัดเจนในการบูร
ณาการงาน
ร่วมกับเครือข่าย 
-เพิ่มความ
ครอบคลุมของ
การการคัดกรอง

-ติดตามความ
ครอบคลุมของการ
คัดกรองตาม
ตัวชี้วัดในทุกอําเภอ
และรวบรวม
วิเคราะห์ในภาพ
ของจังหวัด 
-พัฒนาแผนฯ,กล
ยุทธ์/มาตรการให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์และ

-ติดตามข้อมูลอย่าง
ต่อเน่ืองและ
วิเคราะห์เพื่อปรับ
แผนฯเป็นระยะ 
-พัฒนากลยุทธ์สาน
ความสัมพันธ์กับภาคี
เครือข่าย และ 
สนับสนุน,ขยายผล
ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายอย่าง
ต่อเน่ือง 

-ขยายแผนฯ เพิ่ม
ความครอบคลุม
ผู้สูงอายุกลุ่ม๑,๒  
-เตรียมการระยะยาว
เพื่อความยั่งยืนของ
การดําเนินงาน ต่อ
จากบทบาทของ 
Node LTC 
-วิเคราะห์สาเหตุการ
ตายเชิงลึก(มะเร็ง)
เพื่อส่งเสริมป้องกัน 
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ประเด็นการประเมิน ข้อค้นพบรายจังหวัด 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ตามตัวชี้วัด 
-พัฒนาแผนฯ,กล
ยุทธ์/มาตรการให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์และ
ข้อมูลของพื้นที่ 

ข้อมูลของพื้นท่ี 
-เพิ่มความ
ครอบคลุมกิจกรรม
สําหรับผู้สูงอายุ
กลุ่ม ๒,๓ 

 

 

๑. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ประชากรผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์ในปี ๒๕๕๖ มีจํานวน ๘๑๓,๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ 

๑๓.๑๘ ของประชากรท้ังเขต ผู้สูงอายุร้อยละ ๙๑.๕๕ ได้รับการประเมินศักยภาพตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) พบผู้สูงอายุกลุ่ม ๑ ซ่ึง
สามารถช่วยเหลือตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมได้ ร้อยละ ๙๑.๗๔ ผู้สูงอายุกลุ่ม ๒ ซ่ึงช่วยเหลือตนเองและ
ต้องการความช่วยเหลือบ้าง ร้อยละ ๖.๓๔ และผู้สูงอายกุลุ่ม ๓ ซ่ึงช่วยเหลือตนเองได้น้อยมากหรือ
ไม่ได้เลย ร้อยละ ๑.๒๖ ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่ คือ ความผิดปกติของระบบกล้ามเน้ือ เอ็น ข้อต่อ 
กระดูกเสื่อม โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ภาวะแทรกซ้อนของโรค เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น 

การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์ ขับเคลื่อน
และได้รับทรัพยากรสนับสนุนจาก Node LTC, สปสช, กองทุนโลก, อปท. เป็นต้น ทุกจังหวัดมีการ
ดําเนินงานตาํบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (ตําบลLTC) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑ ตําบล ๑ 
อําเภอ ครบทุกอําเภอ และมีการดําเนินการตามนโยบาย ๗๐ ปีไม่มีคิวในทุกโรงพยาบาล 

ประเด็นการประเมิน ข้อค้นพบในภาพรวม 
กระบวนการวิเคราะห์สภาพปญัหา - ทุกจังหวัดมีข้อมูลสถานะสุขภาพ, การคัดกรองตามตัวชี้วัด และ

ผลดําเนินงานที่ผ่านมา แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดของประชากร
ผู้สูงอายุ (คัดกรองADL,ซึมเศร้า,เบาหวานและความดันโลหิตสูง)  
- ทุกจังหวัดใช้นโยบายท่ีเก่ียวข้องทุกระดับในการจัดทําแผนฯ 
- ทุกจังหวัดและทุกระดับมีการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร มีการ
ระดมหาทางแก้ไข 
-ทุกจังหวัด และทุกระดับมีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
-ส่วนมากยังไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้พิการ 

การวางแผนบูรณาการแก้ปัญหาโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

-ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมบางภาคส่วน ส่วนมากในระดับอําเภอ  
โดยกลไกการทํางานของ คปสอ. และระดับตําบล ร่วมกับ อปท. 
-แผนฯ/กลยุทธ์/มาตรการ รองรับตัวช้ีวัดและนโยบาย
ระดับประเทศครบถ้วน และบางส่วนตอบสนองต่อปัญหาสําคัญ
ของพื้นที่ 
-แผนฯสําหรับผู้พิการยังขาดความชัดเจน 
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กระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติ 

ทุกจังหวัดมีการถ่ายทอดนโยบายและแผนฯสู่ทุกระดับ ทั้ง
รูปแบบรวมทุกกลุ่มงานในคร้ังเดียวหรือแยกกลุ่มงาน 

กระบวนการบริหารจัดการงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคของจังหวัด 

-ผู้บริหารให้ความสําคัญ 
-ทุกจังหวัดมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ, มีผู้รับผิดชอบ, 
มีการจัดสรรทรัพยากร และการแสวงหาทรัพยากรจากแหล่ง
ต่างๆ 
-ด้านบริการ มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ คลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพ การเยี่ยมบ้าน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
งานทันตสุขภาพ บริการตามนโยบาย ๗๐ ปีไม่มีคิว เป็นต้น 
-ด้านชุมชน พัฒนาศูนย์เรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ และขยายผล 
-มีการติดตามกํากับและประเมินผลกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติ (รายงาน,ประชุมติดตาม,นิเทศ,กําหนดตัวชี้วัด,ระยะเวลา) 

 

ตารางท่ี ๑ ข้อมูลผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์ และผลการดาํเนินงานแยกตามตัวชี้วัด 

ผู้สูงอายุ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ พื้นที่ฯ ๙ 
จํานวนผูสู้งอายุทั้งหมด (คน) ๓๑๑,๕๑๙ ๑๔๖,๗๗๕ ๑๙๒,๗๐๐ ๑๖๒,๑๘๑ ๘๑๓.๑๗๕ 
สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากร NA ๑๔.๒๑ ๑๒.๓๓ ๑๓.๐๐ ๑๓.๑๘ 
ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 
ADL 
- กลุ่ม ๑ (ร้อยละ) 
- กลุ่ม ๒ (ร้อยละ) 
- กลุ่ม ๓ (ร้อยละ) 

๘๘.๑๖ 
๘๙.๐๖ 
๖.๗๙ 
๑.๔๘ 

๙๓.๑๖ 
๙๒.๑๐ 
๖.๗๙ 
๑.๑๑ 

๙๓.๐๙ 
๙๐.๓๙ 
๘.๐๖ 
๑.๕๕ 

๙๑.๗๘ 
๙๕.๔๐ 
๓.๗๐ 
๐.๙๐ 

๙๑.๕๕ 
๙๑.๗๔ 
๖.๓๔ 
๑.๒๖ 

ตัวชี้วัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ พื้นที่ฯ ๙ 
ผู้สูงอายุ,ผู้พิการได้รับการพัฒนา
ทักษะทางกายและใจ (ร้อยละ) ๙๐.๔๒ ๙๒.๒๒ ๙๑.๖๖ ๘๖.๙๐ ๙๐.๓๐ 

ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า (ร้อยละ) 

๘๐.๖๑ ๖๙.๖๐ ๘๓.๘๐ ๔๗.๗๐ ๗๐.๔๓ 

ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

๘๐.๖๑ ๖๙.๖๐ ๙๐.๑๘ ๔๗.๗๐ ๗๒.๐๒ 

คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ  
(ผา่น/ท้ังหมด, ร้อยละ) 

๒/๓ แห่ง 
(๖๖.๖๗) 

๑/๑ แห่ง
(๑๐๐) 

๑/๒ แห่ง 
(๕๐) 

๑/๑ แห่ง 
(๕๐) 

๕/๗ แห่ง
๗๑.๔๓ 

๑ตําบลLTC  ๑อําเภอ (ร้อยละ) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงจํานวนผู้สงูอายุของสาธารณสุขเขตเครือข่ายบริการท่ี 9 
 

 

 

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองต่างๆ แยกรายจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

18%

24%

20%

จํานวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ฯ ๙

นครราชสีมา ชัยภูมิ

บุรีรัมย์ สุรินทร์

88.16

93.16

93.09

91.78

80.61

69.6

83.8

47.7

80.61

69.6

90.18

47.7
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นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง

ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองซึมเศร้า

ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองADL
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แผนภูมิที่ 8 ร้อยละของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มแบ่งตามการคัดกรอง ADL แยกรายจังหวัด 

 

 

แผนภูมิที่ 9 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีได้รับการพฒันาทักษะทางกายและใจ  
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พ้ืนท่ีฯ๙
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๒. ปัญหา อุปสรรค 
- ความสับสนในการเก็บข้อมูล, คํานวณตัวชี้วัดบางตัวซ่ึงกําหนดใหม่ (ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้

พิการที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ) และการใช้ข้อมูลของโรงพยาบาลจังหวัดเป็น
ตัวแทนข้อมูลของท้ังจังหวัด 

- แผนฯ/กลยุทธ์/มาตรการ รองรับตัวชี้วัดและนโยบายระดับประเทศ แต่ส่วนใหญ่ยังขาดความ
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล, สถานการณ์, ปัญหาสําคัญของพื้นท่ี 

- ข้อมูลพื้นฐานและสภาวะสุขภาพ รวมถึงแผนฯสําหรับผู้พิการยังขาดความชัดเจน 

- สัดส่วนของงบประมาณในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุและผู้พิการไม่สัมพันธ์กับขนาด, 
ผลกระทบ, ความจําเป็น, แนวโน้ม และการจัดลาํดับความสําคัญของปัญหา 

- การเชื่อมโยงข้อมูลในภาพรวมของผู้สูงอายุยังไม่เป็นระบบเดียวกัน การเก็บข้อมูลแต่ละประเด็น
สุขภาพ,โรค แยกอยู่ในแต่ละกลุ่มงาน ตามผู้รับผิดชอบ 

๓. โอกาสในการพัฒนา 
- ติดตามความสมบูรณ์ของข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พกิารให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีผล

การดําเนินงานย้อนหลัง(ในตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม) โดยเป็นฐานข้อมูลเดียวที่ครอบคลุมทั้งจํานวน, 
พฤติกรรมสุขภาพ, สถานะสุขภาพ, การคัดกรองและผลการคัดกรอง, ทันตสุขภาพ, ปัจจัยด้าน
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ของท้ังจังหวัดโดยการรายงานและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

- แยกข้อมูลการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต/ซึมเศร้า/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุจากประชากรกลุ่มอ่ืนให้ชัดเจน เพื่อนํามาวิเคราะห์และวางมาตรการส่งเสริมสุขภาพให้
เหมาะสม 

- พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์,  
กลยุทธ์และมาตรการในการแก้ไขปัญหา รวมถึงกิจกรรมรองรับ 

- สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(หลายจังหวัด กําลังอยู่ระหว่างเตรียมการ, ดําเนินการ) 

- ทบทวนการจัดสรรทรัพยากรตามลําดับความสาํคัญของปัญหา ส่งเสริมการบูรณาการทรัพยากร
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

- สร้าง, สานความสัมพันธ์ และเสริมศักยภาพให้แก่ภาคีเครือข่ายในการจัดการ, ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในชุมชน 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบงานในระดับเดียวกัน (จังหวัด, อําเภอ, ตําบล) 
๔. คณะผู้ประเมิน 

นางนาตยา ทฤษฎีคุณ  ผู้อํานวยการ            ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 
นางสาวแสงนภา อุทัยแสงไพศาล นายแพทย์ชาํนาญการ           ศูนย์อนามัยท่ี ๕ 
นางรุ่งนภา สนิทรัมย์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   ศูนย์อนามัยท่ี ๕ 
นางศสิญา อาภาสุวรรณกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สคร.๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 
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แบบบันทึกการประเมินกระบวนการจัดทําแผนบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๖ 
จังหวัด.......................................... 

 
กระบวนการจัดทํา 

 
ประเด็นการติดตามประเมิน 

(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 

 
รายละเอียด 

 
หมายเหต ุ

๑. การบรหิารจัดการ
งานสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 

๑.๑ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลรอบด้านใน
การกําหนดนโยบาย 

  

 ๑.๒ มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและควบคุม
ป้องกันโรค  ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย  
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง และ 
ปัญหาของพื้นที่ 

  

 ๑.๓ จัดโครงสร้างงานที่มีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน  

  

 ๑.๔ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

  

 ๑.๕ การจัดสรรงบประมาณ และแสวงหา
งบประมาณ/ทรัพยากร จากแหล่งอื่นๆ  
(แสดงสัดส่วนการจัดสรรงบฯ PP เมื่อเทียบกับ
แผนทั้งหมด และ สัดส่วนของแผน PP ย่อยทั้ง 
๑๓ แผน) 

  

 ๑.๖ มีนโยบายพัฒนาองค์ความรู้/
นวัตกรรม 
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แบบบันทึกการประเมินกระบวนการจัดทําแผนบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๖ 
จังหวัด.......................................... 

 

 
กระบวนการจัดทํา 

 
ประเด็นการติดตามประเมิน 

(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 

 
รายละเอียด 

 
หมายเหต ุ

๒. การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและการจัดลําดบั
ความสําคัญปัญหา 

มีการนําข้อมูลเชิงประจักษ์ มาใช้ใน
การวิเคราะห์สภาพปัญหา ดังนี้ 

  

 ๒.๑ ข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูล
เชิงสถิติ รายงานที่มีการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ งานวิจัย  ข้อมูลจากการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ 

  

 ๒.๒ ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี 

  

 ๒.๓ นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล , กระทรวง , 
กรม และจังหวัด และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

  

 ๒.๔ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ย้อนหลัง 3-5 ปี 
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กระบวนการจัดทํา 

 
ประเด็นการติดตามประเมิน 

(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 

 
รายละเอียด 

 
หมายเหต ุ

 ๒.๕ การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร 
 

  

 ๒.๖ กระบวนการจัดลาํดับความสําคัญ
ของปัญหา 

  

 
แบบบันทึกการประเมินกระบวนการจัดทําแผนบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๖ 

จังหวัด.......................................... 
 

กระบวนการจัดทํา 
 

ประเด็นการติดตามประเมิน 
(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 

 
รายละเอียด หมายเหต ุ

๓. การวางแผนบูรณา
การแก้ปัญหาโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

   
 

๓.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๓.๑.๑ กระบวนการทําแผนต้อง
แสดงให้เห็นว่าต้องมีหลายภาคส่วน
เข้ามามีส่วนรว่ม 

 
 

 ๓.๑.๒ แสดงภาพรวมทิศทางการ
พัฒนา/แสดงเป้าหมายที่อยากให้เกิด
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กระบวนการจัดทํา 

 
ประเด็นการติดตามประเมิน 

(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 

 
รายละเอียด หมายเหต ุ

จากแผนที่ชัดเจน 
 ๓.๑.๓ มีกลยุทธ์และมาตรการแนว

ทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน 
 

 

 ๓.๑.๔ การแก้ไขปัญหาของพื้นที่
ตอบสนองต่อปัญหาที่สําคัญและ
เร่งด่วนของพื้นที่ 

 
 

 ๓.๑.๕ การจัดกลุ่มปัญหา กําหนด
เป้าหมายและบูรณาการการ
แก้ปัญหา 

 
 

 ๓.๑.๖ มีกลยุทธ์หรือมาตรการพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม 
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แบบบันทึกการประเมินกระบวนการจัดทําแผนบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๖ 
จังหวัด.......................................... 

 

กระบวนการจัดทํา 
 

ประเด็นการติดตามประเมิน 
(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 

 
รายละเอียด 

 
หมายเหต ุ

๓.๒ แผนปฏิบัติการ ๓.๒.๑  กลยุทธ์/มาตรการมี
โครงการและกิจกรรมรองรับ  

  
 

 ๓.๒.๒  โครงการ/กิจกรรม ต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการ  

  

 ๓.๒.๓  มีการบูรณาการ
กลุ่มเป้าหมาย/กิจกรรมร่วมกัน 

  

 ๓.๒.๔  มีการแสดงงบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรมชัดเจน/จากทุก
แหล่ง 
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แบบบันทึกการประเมินกระบวนการจัดทําแผนบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๖ 
จังหวัด.......................................... 

 

กระบวนการจัดทํา 
 

ประเด็นการติดตามประเมิน 
(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 

 
รายละเอียด 

 
หมายเหต ุ

๔. กลไกการขับเคลื่อน
แผนสู่การปฏิบัติ 

๔.๑ มีกระบวนการ/ช่องทาง  
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยัง
หน่วยงานสาธารณสุขและภาคี
เครือข่ายทุกระดับ  
 

  
 

 ๔.๒ มีการเชื่อมโยงแผนงานตั้งแต่
ระดับ กระทรวง/เขต/จังหวัด/
อําเภอ/ตําบล 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

แบบบันทึกการประเมินกระบวนการจัดทําแผนบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี ๒๕๕๖ 
จังหวัด.......................................... 

 

 
กระบวนการจัดทํา 

 
ประเด็นการติดตามประเมิน 

(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 

 
 

รายละเอียด 
หมายเหต ุ

๕. การกํากับติดตาม
ประเมินผล 

 เป็นการประเมินระบบการตดิตามกํากับ  และ ประเมินผลทุกระดบั 
ของจังหวัด  

 

๕.๑ การติดตามกํากับ ๕.๑.๑  มีระบบการรายงาน  
(ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา) 

  

 ๕.๑.๒  มีการประชุมติดตามกํากับ   
 ๕.๑.๓  มีการนิเทศงาน   

๕.๒ การประเมินผล       ๕.๒.๑ มีการประเมินผล
ความสําเร็จด้านกระบวนการ 

  

 ๕.๒.๒ มีการประเมินผล
ความสําเร็จด้านประสิทธิผล 

  

 ๕.๒.๓  มีการประเมินผล
ความสําเร็จด้านประสิทธิภาพ 

  
 

 ๕.๒.๔ (ระดับอําเภอและตําบล) 
มีการประเมินผลความครอบคลุม
การให้บริการ  คุณภาพบริการ  
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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