
สรุปผลการดําเนินงานประเมินผลกระบวนการทํางาน 

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค(P&P) 

 ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย 

ศูนยอนามัยที่ ๕ นครราชสีมา  



คํานํา 

         กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดเห็นชอบแนวทางการบริหาร

งบประมาณสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรคภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยมุงเนนการทํางาน

แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนการทํางานไปสูการใชแผนเปนเครื่องมือ ภายใตยุทธศาสตรการมีสวนรวมจากภาคทองถ่ิน

และภาคประชาชน รวมทั้งใหหนวยปฏิบัติในพื้นที่เรียนรูการวางแผนสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรคของตนเอง 

การดําเนินงานจะบูรณาการในลักษณะ รวมกันคิดชวยกันทําในทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันควบคุมโรคเปนแกนรวมในระดับเขตและระดับจังหวัด 

         เอกสารสรุปผลการดําเนินงานประเมินผลกระบวนการทํางานสงเสรมิสุขภาพและการปองกันโรค 

(P&P) ปงบประมาณ ๒๕๕๕ น้ี ไดนําเสนอ ขอมูลพื้นฐานของเขตนครชัยบุรินทร กรอบการประเมิน/แนวทางการ

ประเมินกระบวนการทํางานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และผลการติดตามประเมินในแตละหัวขอ เพื่อเผยแพร 

ประชาสัมพันธ สื่อสาร ใหแกผูที่สนใจ ซึ่งหวังเปนอยางย่ิงวา เอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนในการพัฒนาการ

ดําเนินงานประเมินผลกระบวนการทํางานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใหมีประสิทธิภาพตอไป 

         ขอขอบพระคุณผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ ๕ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ภาคีเครือขายภาคประชาชน และทีมผูประเมินที่สนับสนุนขอมูลผลการติดตามประเมินผลทุกทาน ไว ณ ที่น้ี 

        

กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย 

               ศูนยอนามัยที่ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หนา 

ขอมูลพ้ืนฐานของเขตนครชัยบุรินทร 
๑ 

กรอบการประเมินกระบวนการทํางานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  ๓ 
แนวทางการประเมินกระบวนการ P&P เขต ๑๔ ๔ 
สรุปแผนบูรณาการงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ๗ 
สรุปการติดตามและประเมินผลเร่ืองโรคไมติดตอ ๑๒ 
สรุปการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมวัยรุน ๒๒ 
ภาคผนวก  
คําส่ังคณะทํางานติดตามกํากับและประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ระดับเขต เขต ๑๔ (P&P) ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลพื้นฐานเขต ๑๔ นครชัยบุรินทร 

 

 

 

 

 ๑.  ขอมูลการปกครอง เขต  ๑๔  ป  ๒๕๕๔ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 
เทศบาล 

อบต. หลังคาเรือน 
นคร เมือง ตําบล 

นครราชสีมา ๓๒ ๒๘๙ ๓,๗๔๓ ๑ ๓ ๗๑ ๒๕๘ ๘๐๒,๑๓๔ 

ชัยภูม ิ ๑๖ ๑๒๔ ๑,๖๔๒ - ๑ ๒๘ ๑๑๓ ๓๔๓,๗๘๖ 

บุรีรัมย ๒๓ ๑๘๘ ๒,๕๔๖ - ๒ ๕๐ ๑๕๖ ๓๙๒,๘๖๔ 

สุรินทร ๑๗ ๑๕๘ ๒,๑๒๐ ๑ ๒๔ ๑๔๗ ๓๔๑,๙๒๒ 

เขต  ๑๔ ๘๘ ๗๕๙ ๑๐,๐๕๑ ๑ ๗ ๑๗๓ ๖๗๔ ๑,๘๘๐,๗๐๖ 

หมายเหตุ  ขอมูลกระทรวงมหาดไทย 

 

   

 

 

  ๒.  ขอมูลความหนาแนนของประชากรแยกรายจังหวัด เขต ๑๔ 

จังหวัด พ้ืนท่ี ตร.กม. ประชากร 

ความหนาแนนประชากร:

ตร.กม 

นครราชสีมา ๒๐,๔๙๓.๙๖ ๒,๕๗๕,๖๙๓ ๑๒๕.๖๘ 

ชัยภูม ิ ๑๒,๗๔๘.๒๙ ๑,๑๒๕,๑๑๓ ๘๘.๒๖ 

บุรีรัมย ๑๐,๓๒๑.๘๖ ๑,๕๕๐,๗๐๑ ๑๕๐.๒๓ 

สุรินทร ๘,๑๒๔.๐๖ ๑,๓๘๑,๗๖๑ ๑๗๐.๐๘ 

เขต  ๑๔ ๕๑,๖๘๘.๑๗ ๖,๖๓๓,๒๖๘ ๑๒๗.๕๑ 

หมายเหตุ  ขอมูลทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่  ๑  กรกฏาคม ๒๕๕๔ 

๑ 



แผนท่ีเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ี ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



๑. การวิเคราะหสภาพปญหา/ลําดับ

ความสําคัญปญหา 

ประเด็นการติดตามประเมิน 

(ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ) 

- มีขอมูลที่ครบถวนถูกตอง 

- แสดงปญหาของพ้ืนที่โดยมีขอมูลเชิงประจักษรองรับ 

- ใชนโยบายที่เก่ียวของทุกระดับ (รัฐบาล/กระทรวง/ จังหวัด) 

- มีผลการดําเนินงานที่ผานมา 
๒. การวางแผนบูรณาการ 

   แกปญหาโดยการมีสวนรวม 

๒.๑  แผนยุทธศาสตร 

๒.๒  แผนปฏิบัติการ

๓. กลไกการขับเคล่ือนแผนสู 

    การปฏิบัติ 

การติดตามกํากับ    - มีระบบรายงานสม่ําเสมอ 

           - มีการประชุมติดตามกํากับ 

           - มีการนิเทศงาน 

การประเมินผล    - มีการกําหนดตัวชี้วัด/วิธีการประเมิน 

๔. การบริหารจัดการงานสราง 

    เสริมสุขภาพและปองกันโรค 

- จัดโครงสรางงานที่รับผิดชอบชัดเจน 

- การใหความสําคัญของผูบริหาร 

- การแสวงหางบประมาณ/ทรัพยากร 

กระบวนการจัดทําแผนบูรณาการงาน

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

กรอบการประเมินกระบวนการทํางานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ป๒๕๕๕  

เรื่อง แผนบูรณาการในภาพรวม 

- กระบวนการทําแผนแสดงใหเห็นวามีหลายภาคสวน 

  เขามามีสวนรวม 

- แสดงภาพรวมทิศทางการพัฒนาและเปาหมายท่ีอยากให 

  เกิดจากแผนท่ีชัดเจน 

- มีกลยุทธและมาตรการแนวทางแกไขปญหาท่ีชัดเจน 

- กลยุทธ/มาตรการมีโครงการกิจกรรมรองรับ 

- โครงการ/กิจกรรมตองสอดคลองกับกลยุทธ มาตรการ 

- มีการบูรณาการกลุมเปาหมาย/กิจกรรมรวมกัน 

- แสดงงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมจากทุกแหลง 

ตัวช้ีวัด 

(เชิงปริมาณ) 

รอยละของปญหาสําคัญ 

ของพ้ืนที่ ที่มีเปาหมาย 

รอยละของโครงการ P&P  

ที่ดําเนินการสอดคลองกับกลยุทธ/

มาตรการของแผนยุทธศาสตร 

รอยละของปญหาพื้นที ่

     ที่มีขอมูลรองรับ 

รอยละของโครงการ P&P  

ที่มีการกํากับติดตามการ

ดําเนินงาน 

สัดสวนของงบประมาณ 

ในการดําเนินงานดานสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรค 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการประเมินกระบวนการ P&P เขต ๑๔ 

๑. ประเด็นปญหา 

 ๑.๑  โรคไมติดตอ 

 ๑.๒  ปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 

๒. ผูรับการประเมิน/ติดตาม   

ระดับอําเภอ Setting รพ.สต.  

-ประธาน คป.สอ. 

   -คณะกรรมการ คป.สอ. 

   -หัวหนากลุมงาน ในโรงพยาบาลที่เกี่ยวของ 

   -หัวหนากลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ที่เกี่ยวของ 

   -ผอ.รพ.สต.ทุกแหง 

๓. ผูนําเสนอและรวมสังเกตการณ จาก สสจ.ทุกแหง 

 -นายแพทยเช่ียวชาญหรือนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ   ๑ คน 

 -หน.กลุมพัฒนายุทธศาสตร     ๑ คน 

 -นักวิชาการสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการบรหารงบประมาณP&P ๑ คน  

 -นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบเรื่อง NCD   ๑ คน 

 -นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบเรื่อง ต้ังครรภในวัยรุน  ๑ คน 

 

๔. เอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือรับการประเมิน 

   ระดับจังหวัด 

  ๑. แผนยุทธศาสตรระดับจังหวัดหรือแผนบูรณาการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด 

  ๒. แผนงาน/โครงการการสงเสริมและปองกันโรค 

  ๓. เอกสารสรุปผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ยอนหลัง ๓ ป(๒๕๕๓-๒๕๕๕) 

  ๔. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

    ระดับอําเภอ 

๑.  แผนบูรณาการพัฒนาสาธารณสุขระดับอําเภอ    

๒.  แผนบูรณาการพัฒนาสาธารณสุขระดับตําบล     

๓. เอกสารสรุปผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ยอนหลัง ๓ ป(๒๕๕๓-๒๕๕๕) 

๔. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

๔ 



แนวคิดและแนวปฏิบัติของการติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มีความหลากหลายข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการ

นําไปใช เชน เนน “การติดตาม” มากกวา “การประเมินผล”  

 การติดตาม (Monitoring) 

 เปนการติดตามรับรูสถานการณที่เปนจริงในขณะน้ัน เนนความสนใจที่ input, process, output 

โดยเฉพาะกระบวนการดําเนินงานที่สอดรับกับสถานการณดังกลาว  การตรวจสอบปญหาอุปสรรค

และวิธีการแกไข 

 ตอบคําถาม “ไดดําเนินกิจกรรมอยางไร?” (How actions have been done?) 

การประเมินผล (Evaluation) 

 เปนการประเมินการบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว 

 ตอบคําถาม “ไดบรรลุผลลัพธอยางไร?” (How result has been achieved?) 

 เนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบ (Outcome/Impact) 

การติดตามประเมินผล (M&E) เปนกระบวนการสําคัญที่สะทอนความเปนไปของสถานการณและปญหาที่เกิดข้ึน เปน

ขอมูลยอนกลับมายังทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานในสวนกลาง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช.

(Feedback  Loop) การติดตามประเมินผลจึงกอใหเกิดประโยชน ดังน้ี 

 สภาพการณและปญหาการบริหารจัดการงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในพื้นทีไ่ดรับการ

นําเสนอตามความเปนจริง 

 จังหวัดไดรับขอมูลปอนกลับที่สะทอนถึงจุดออนที่ตองแกไข และจุดเดนที่ควรเสริมเพิ่มพลัง 

 กรมวิชาการในสวนกลางรับทราบขอมูลสถานการณ ปญหาอุปสรรคของพื้นที่ นํามาทบทวนเพื่อ

ปรับเปลี่ยนมาตรการ หรือแผนงานโครงการใหเหมาะสม รวมถึงพจิารณาใหการสนับสนุนและ

พัฒนาจุดออน/ดอยในระดับปฏิบัติ 

 ทีมติดตามประเมินผลไดรับประโยชนจากฐานขอมูลจริงวาเกิดอะไรข้ึนกับจังหวัดในเขตของตน และ

หาวิธีการชวยเหลือ 

อยางไรก็ดี การติดตามประเมินผลในลักษณะน้ี ควรแยกออกจากรูปแบบการตรวจราชการและนิเทศงาน

ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวัตถุประสงคเปนการลงพื้นที่ เพื่อที่จะติดตามและตรวจสอบความกาวหนาการ

ดําเนินงาน โดยเนนโครงการที่สําคัญ เนนการแนะนําใหความรูหรือถายทอดแนวทางปฏิบัติตามที่ กําหนดจาก

สวนกลาง จึงไดเปนภาพกวางเน่ืองจากระยะเวลาจํากัด แตการติดตามประเมินผล(M&E) จะไมใชโครงการเปนตัวต้ัง 

แตใหยึดปญหาสุขภาพเปนตัวต้ังแทน เพื่อรวบรวมขอมูลความเปนไปตามสภาพจริงที่เกิดข้ึนในพื้นที ่เชน ผูปฏิบัติมี

วิธีการทํางานและการบริหารจัดการเพื่อการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคอยางไร ปฏิบัติแลวมีปญหาอุปสรรค

หรือไม และไดแกไขอยางไร ซึ่งที่ผานมาการสะทอนภาพดังกลาวมีใหเห็นนอยมาก สวนใหญเปนการรายงานผลงาน

ตามตัวช้ีวัดตามปกติเทาน้ัน ผูติดตามประเมินผลพึงระลึกเสมอวา ภาระหนาที่สําคัญประการแรก คือ การรวบรวม

ขอมูลหลักฐานที่สะทอนภาพความเปนจริงของการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคในพื้นที่ สวนการให

คําปรึกษาแนะนําเปนภารกิจรอง ที่ควรทําในจังหวะที่เหมาะสมตอเมื่อตระหนักถึงสถานการณความเปนจริงในพืน้ที่

แลวเทาน้ัน 

๕ 



ขอควรปฏิบัติในการติดตามประเมินผล 
 

๑. เนนการติดตามกระบวนการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง (Monitoring) มากกวาการประเมินผล (Evaluation) 

เชน ติดตามวาหนวยปฏิบัติไดดําเนินงานอยางไร มุงเนนกิจกรรมหรือมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๒. ไมควรยึดโครงการใดหรือตัวช้ีวัดใด (KPI) ของสวนกลางเปนเปาหมายในการติดตาม แตควรยึดปญหาในพื้นที่

และมาตรการการแกไขเปนตัวต้ัง และพิจารณาโครงการหรือตัวช้ีวัดเปนองคประกอบหรือขอสนเทศในการ

ติดตาม 

๓. เรียนรูความพยายามของจังหวัดและหนวยงานพื้นที่ในการตอบสนองปญหาสุขภาพที่มีความซับซอน

จําเปนตองบูรณาการกับหลายภาคสวน และการแกไขจะสงผลระยะยาวมากกวาระยะสั้น 

๔. ศึกษาสภาพจริงเชิงประจักษดวยหลักฐานตางๆ และดวยการซักถามขอมูลมากกวารับฟงเพียงการบรรายสรุป 

๕. ผูประเมินไมควรแสดงบทบาทผูแทนหนวยงานของตน หรือสวมบทบาทผูนิเทศสอนงาน แตควรหลอมรวม

เปนหน่ึงเดียวกับคณะทํางานติดตามประเมินผลระดับเขต ซึ่งมีบทบาทตางจากสายงานของกรม/สวนกลาง

ตลอดจนไมควรคํานึงแตความผูกพันสวนตนกับผลสําเร็จของงานจังหวัด 

๖ 



สรุปผลการประเมินบูรณาการแผนงานควบคุมปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ  เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ ๑๔ รายจังหวัด 

ประเด็นการประเมิน สุรินทร บุรีรัมย ชัยภูมิ นครราชสีมา 

๑. การวิเคราะหสภาพปญหา ๑.๑ จังหวัดใชฐานขอมูลโปรแกรม 

Hos_ Xp  (๒๑ แฟม)  

๑.๒ การวิเคราะหและนําขอขอมูล

มาใชประกอบการจัดทําแผนเพื่อ

ดําเนินงาน PP ดําเนินการโดยใหให

แตละฝายหรืองานในระดับจังหวัด

เปนผูวิเคราะหและแยกจัดทํา

แผนงานนําเสนอ 

๑.๓ การจัดทําแผนระดับจังหวัด มี

คณะกรรมการที่มีสวนรวมจากทุก

ภาคสวนเปนผูรวมพิจารณา โดย

มอบหมายใหงานยุทธศาสตรของ

จังหวัดเปนผูทําหนาที่เลขา 

๑.๑ จังหวัดมีการใชฐานขอมูลจาก

หลายแหลงขอมูล ทั้งจากขอมูล

พื้นที่ , Hos XP , Data center,

ขอมูลของ สปสช.  

๑.๒ การวิเคราะหขอมูล

ประกอบการจัดทําแผน มีการแยก

วิเคราะหแยกรายกลุมอายุ, Basic 

PP service   

๑.๓ การวางแผนการดําเนินงาน มี

การจัดเรียงลําดับปญหาสําคัญของ

จังหวัด มาใชประกอบการจัดทํา

แผนเพื่อดําเนินงาน PP 

 และมีการบูรณาแผนงาน แผนเงิน

ที่ชัดเจน การจัดทําแผนมีการระดม

ทุกภาคสวนมารวมคิดจัดทําแผน 

 

๑.๑ จังหวัดใชฐานขอมูล

โปรแกรม Hos_ Xp  (๒๑ แฟม)  

๑.๒ การวิเคราะหและนําขอ

ขอมูลมาใชประกอบการจัดทํา

แผนเพื่อดําเนินงาน PP 

ดําเนินการโดยใหใหแตละฝาย

หรืองานในระดับจังหวัดเปนผู

วิเคราะหและแยกจัดทําแผนงาน

นําเสนอ 

๑.๓ การจัดทําแผนระดับจังหวัด 

มีคณะกรรมการที่มีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวนเปนผูรวมพิจารณา 

โดยมอบหมายใหงานยุทธศาสตร

ของจังหวัดเปนผูทําหนาที่เลขา 

๑.๑ จังหวัดมีการใชฐานขอมูล

จากหลายแหลงขอมูล ทั้งจาก

ขอมูลพื้นที่ , Hos XP  

๑.๒ การวิเคราะหขอมูล

ประกอบการจัดทําแผน มีการ

แยกวิเคราะหแยกรายกลุมอายุ, 

Basic PP service   

๑.๓ การวางแผนการ

ดําเนินงาน มีการจัดเรียงลําดับ

ปญหาสําคัญของจังหวัด มาใช

ประกอบการจัดทําแผนเพื่อ

ดําเนินงาน PP และมีการบูรณา

แผนงาน แผนเงินที่ชัดเจน การ

จัดทําแผนมีการระดมทุกภาค

สวนมารวมคิดจัดทําแผน 

 

 

๗ 



๒. การบูรณาการ ๒.๑ การบูรณาการแผนรวมกับ

สวนราชอื่น ในประเด็นที่มีการ

ดําเนินการวมพบวามีการดําเนินใน

ประเด็นปญหาการแกไขปญหา

พฤติกรรมวัยรุน 

๒.๒ การบูรณาการรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  มีการ

ดําเนินงานในประเด็นการแกไข

ปญหาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความ

ดัน๑.๓ การบูรณาการงานรวมกับ

ภาคประชาชน มีการดําเนินงาน

รวมในประเด็นเรื่องเกษตรอินทรีย

และโครงการปลอดเหลา 

๒.๑ มีการบูรณาการแผนรวมกับ

สวนราชการอื่น มีการจัดประชุม

รวมต้ังแตกระบวนการวางแผนและ

จัดทําแผน รวมถึงการรวม

ดําเนินการ ในเรื่องที่เห็นชัดเจน 

คือ การต้ังครรภกอนวัยอันควร 

๒.๒ การบูรณาการรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีการจัด

ประชุมช้ีแจงประเด็นปญหาสุขภาพ

ที่สําคัญในพื้นที่ใหทองถ่ินไดรับ

ทราบ พบวา ในระดับทองถ่ิน มี

การจัดการปญหาพื้นที่รวมกันใน

หลายประเด็น เชน เบาหวาน 

ความดัน การตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก การดําเนินงานจัดการ

ขยะ 

๒.๓ การบูรณาการรวมกับสมัชชา

ประชาชน มีการประสาน

ดําเนินการที่สําคัญและเปน

รูปธรรม คือ กลุมจิตอาสา และ 

มิตรภาพบําบัด 

๒.๑ การบูรณาการแผนรวมกับ

สวนราชอื่น ในประเด็นที่มีการ

ดําเนินการวมพบวามีการดําเนิน

ในประเด็นปญหาการแกไขปญหา

โรคเอดส และ ยาเสพติด 

๒.๒ การบูรณาการรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  มีการ

ดําเนินงานในประเด็นการตําบล

สุขภาวะ 

๑.๓ การบูรณาการงานรวมกับ

ภาคประชาชน มกีารดําเนินงาน

รวมในประเด็นกลุมจิตอาสา และ 

มิตรภาพบําบัด 

๒.๑ มีการบูรณาการแผน

รวมกับสวนราชการอื่นมผีูวา

ราชการจังหวัดเปนแกนนําใน

การดําเนินงานประสานสวน

ราชการ 

๒.๒ การบูรณาการรวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มี

การดําเนินงานในประเด็นการ

ตําบลสุขภาวะ 

๒.๓ การบูรณาการรวมกับ

สมัชชาประชาชน มีการ

ประสานดําเนินการที่สําคัญและ

เปนรูปธรรม คือ กลุมจิตอาสา 

และ มิตรภาพบําบัด  เครือขาย

ผูปวย 

๘ 



๓. การขับเคลื่อนแผน ๓.๑ การถายทอดแผนสูระดับ

ปฏิบัติมีการเช่ือมโยงจากแผนงาน

ตาง ๆ แปลงมาเปนแผนปฏิบัติ

ราชการดานสุขภาพของจังหวัด ใช

เปนแนวทางปฏิบัติในทุกระดับ 

๓.๒ การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ

ใชกระบวนการจัดทําแผนที่

ยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

 

 

๓.๑ การถายทอดแผนสูระดับ

ปฏิบัติมีการเช่ือมโยงโดยใชแผนที่

ยุทธศาสตร เปนเครื่องมือสําคัญใน

การเช่ือมดําเนินงานและเปน

แนวทางปฏิบัติในทุกระดับ 

๓.๒ การขับเคลื่อนแผนเพื่อใหเกิด

การปฏิบัติในดานการประสาน

งบประมาณมีการบูรณา

การงบประมาณที่ชัดเจนระหวาง

จังหวัดกับพื้นที่อําเภอ 

๓.๑ การถายทอดแผนสูระดับ

ปฏิบัติ ในระดับจังหวัดใชระบบ

ราชการปกติในการสั่งการ 

๓.๒ การประสาน ระดับอําเภอ 

ตําบล มีการใชกระบวนการแผน

ที่ยุทธศาสตร เปนกลไกในการ

ประสานขับเคลื่อน 

๓.๑ การถายทอดแผนสูระดับ

ปฏิบัติมีการเช่ือมโยงโดยใชแผน

ที่ยุทธศาสตร เปนเครื่องมือ

สําคัญในการเช่ือมดําเนินงาน

และเปนแนวทางปฏิบัติในทุก

ระดับ 

๓.๒ การขับเคลื่อนแผนเพื่อให

เกิดการปฏิบัติในดานการ

ประสานงบประมาณมีงาน

ยุทธศาสตรของสสจ.เปนผู

กํากับติดตาม 

๔. การบริหารจัดการแผนงาน ๔.๑ การกํากับติดตามงานสราง

เสริมสุขภาพปองกันโรค มีงาน

ยุทธศาสตรของจังหวัดเปน Focal 

Point ในการรวบรวมจัดทําแผน  

๔.๒ การนิเทศติดตามระดับอําเภอ

มีการบูรณาการรวมกับการนิเทศ

ปกติของจังหวัด 

 

๔.๑ การกํากับติดตามมีการนิเทศ

ติดตามการดําเนินงานปละ ๒ ครั้ง  

๔.๒ มีระบบ DATA Center เปน

ศูนยรวมขอมูลและ มีการคืนขอมูล 

feedback สูพื้นที ่

๔.๑ การกํากับติดตามงานสราง

เสริมสุขภาพปองกันโรค มีงาน

ยุทธศาสตรของจังหวัดเปน 

Focal Point ในการรวบรวม

จัดทําแผน   

๔.๒ การนิเทศติดตามระดับ

อําเภอมีการบูรณาการรวมกับ

การนิเทศปกติ 

๔.๑ การกํากับติดตามมีการ

นิเทศติดตามการดําเนินงานป

ละ ๒ ครั้ง ทีมนิเทศแบงตาม

โซน 

๔.๒ การทบทวนแผนมีการ

ดําเนินงานปละ ๒ ครั้ง 

๙ 



สรุปผลการประเมินบูรณาการแผนงานควบคุมปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ  

  ภาพรวมเขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี ๑๔  

ประเด็นการประเมิน ประเด็นคนพบท่ีสําคัญ ขอเสนอเพ่ือการพัฒนา 

๑. การวิเคราะหสภาพปญหา ๑.๑ แหลงขอมูล ๑๘ , ๒๑  แฟม 

ขอมูลจาก สปสช. และขอมูลพื้นที ่

๑.๒ จังหวัดบุรีรัมย นครราชสีมา มีการ

วิเคราะหขอมูลเทียบกับ basic PP 

service  แยกรายกลุมอายุ เรียงลําดับ

ปญหา  

๑.๓ ระดับจังหวัดมีงานยุทธศาสตรเปน 

focal Point ในการประสานดําเนินงาน 

-ทุกจังหวัดควรมี Data Center 

-มีการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบ 

Basic PP Service 

-มีการกําหนด Time Line ในการ

วิเคราะหขอมูลที่สม่ําเสมอ 

๒. การบูรณาการ ๒.๑ จังหวัดใชแผนที่ยุทธศาสตรของ

จังหวัดเปนกรอบในการดําเนินการ 

๒.๒ ในจังหวัด สุรินทร ชัยภูมิ การ

จัดทําแผนปฏิบัติ ใหฝายฯแยกจัดทํา

เสนอ  จังหวัดบุรีรัมย, นครราชสีมา มี

กระบวนการจัดทําแผนรวมแยกราย

ประเด็นปญหาแลวจึงกําหนด

ผูรับผิดชอบ   

-การบูรณาการแผนสวนราชการอื่น 

ทองถ่ิน ประชาชน จะเนนที่การจัด

ประชุมช้ีแจง 

-การบูรณาการในระดับอําเภอ ตําบล

แผนสุขภาพอําเภอ ตําบล ที่ชัดเจน 

-มีการกําหนดประเด็นขับเคลื่อนหลัก

ในพื้นที่รวมกับทุกภาคสวนในประเด็น

ปญหาสุขภาพที่สําคัญของพื้นที ่

๓. การขับเคลื่อนแผน ๓.๑ การสรางความรูความเขาใจแผน

เนนการจัดประชุมช้ีแจง 

๓.๒ การถายทอดแผนใชกระบวนการ

ราชการปกติ  

๓.๓ ในพื้นที่มีนวัตกรรมการดําเนินงาน

-มีการถายทอด ขยาย นวัตกรรม ดี ๆ 

ในพื้นที่ 

๑๐ 



ที่ดีแตการถายทอดสูพื้นที่อื่นยังขาดการ

ขับเคลื่อนที่ชัดเจน 

๔.  การบริหารจัดการ

แผนงาน 

๔.๑ การบริหารงบประมาณจังหวัดจะ

แยกรายการงบตามการจัดสรร

ของสปสช. 

๔.๒ การติดตามประเมินใชระบบการ

ติดตามประเมินรวมกับการนิเทศปกติ 

สวนใหญไมมีการทบทวนแผนระหวางป 

๔.๓ ในรอบป( ๙ เดือน) ใชประมาณไป

ไดประมาณ ๕๐-๖๐ % 

-มีการคืนขอมูลสูพื้นที่ใหทันตอ

เหตุการณ 

 

                       ผูรับผิดชอบ  นายวีระชัย  กอนมณี   

ตําแหนง หัวหนากลุมงานภาคีสุขภาพ สปสช.เขต ๙ นครราชสีมา 

                                                 Tel ๐๘๙-๙๔๙-๑๘๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 



สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค(P&P)“โรคไมติดตอ” เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ ๑๔ รายจังหวัด 

ประเด็นการประเมิน 
ขอคนพบรายจังหวัด 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 

กระบวนการวิเคราะห

สภาพปญหา 

๑.  มีแหลงขอมูลที่ใชประกอบการประเมิน

สถานการณโรคไมติดตอระดับจังหวัด

ประกอบดวย DALY ขอมูลระบาดวิทยา 

ขอมูลการคัดกรองความเส่ียงตอการเปน DM 

HT ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เปนตน 

๒. มีการวิเคราะหสาเหตุโดยประยุกตใช 

SRM การมีสวนรวม 

๓. มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตาม

หลักวิชาการ 

๔. มีการวิเคราะหแผนฯป ๒๕๕๔ เพื่อ Gap 

Analysis และทบทวนกิจกรรมที่ผานมา 

๑. มีการประเมินสถานการณโรคไมติดตอ

ระดับจังหวัดป ๕๒-๕๔ โดยมีขอมูลสําคัญ

ประกอบดวยระบาดวิทยา กลุมเส่ียงDM 

HT ผูปวย DM HT ไดรับการคัดกรอง

ภาวะแทรกซอน ผูปวยเกา จํานวนหมูบาน/
ชุมชนที่มีการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การ

วิเคราะหแผนงาน/โครงการ 

๒. มีการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงของ

ประชาชน 

๓. มีวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา

โรคไมติดตอโดยประยุกตจาก Logic 

Model 

๑. มีการวิเคราะหสภาพปญหาในพ้ืนที่ใน

ระยะเวลา ๓-๕ ปที่ผานมาโดยมีขอมูลสําคัญ

ประกอบดวย สถานะสุขภาพ ปจจัยบงชี้

สุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ (เด็กแรกเกิด-๕ ป 

เด็กวัยเรียน วัยรุน วัยทํางานหญิงตั้งครรภ 

หญิงหลังคลอด ผูสูงอายุ ผูพิการ) การปองกัน

ควบคุมโรค NCD (DM HT หัวใจ มะเร็ง) ความ

ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ (อาหาร 

สารเคมี ส่ิงแวดลอม การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ 

สุขภาพจิต) มาตรฐาน HA ศักยภาพการ

ใหบริการโดยใชคา CMI 

๒. มีการสํารวจ/การศึกษาพฤติกรรมเส่ียงที่ไม

เหมาะสมเชนการดื่มสุรา การสูบบุหร่ี เปนตน 

๓. มีวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาโรค

ไมติดตอและการจําแนกกลุมเปาหมายตาม

หลักวิชาการ 

๔. จัดทํา Web of Causation DM HT 

 

 

๑. มีการประเมินสถานการณโรคไม

ติดตอระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลโดย

วิเคราะหขอมูลยอนหลัง๕ ปใน

ประเด็นสําคัญเชนสถานะสุขภาพ 

ระบาดวิทยา อัตราผูปวยใน การคัด

กรองกลุมเส่ียง ผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 

๒. มีวิธีการจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหาสอดคลองตามหลักวิชาการ 

๑๒ 



ประเด็นการประเมิน นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 

การวางแผนบูรณา

การแกปญหาโดยการ

มีสวนรวมของภาคี

เครือขาย 

 

๑. แผนยุทธศาสตรสอดคลอง กับสภาพ

ปญหาโรคไมติดตอในพื้นที่โดยการมีสวนรวม

จากเครือขายที่เก่ียวของเชน อปท. ศึกษา

ฯลฯโดยมีประเด็นสําคัญ 

-การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการ

จัดการความรูทุกระดับ 

-การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเสริมสราง

ขวัญ กําลังใจ 

-การเสริมสรางศักยภาพ รพสต. 

-การเสริมสรางเครือขายระบบบริการสุขภาพ 

-การเสริมสรางความเขมแข็งภาคีเครือขาย

สุขภาพ 

-การเสริมสรางคุณภาพการบริหารและ

บริการ 

-การเสริมสรางการแพทยแผนไทยและผลิต

สมุนไพร 

-Empowerment ประชาชนในการดูแล

สุขภาพตนเอง 

๑. ยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถไีทย๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
นํามาประยุกตเปนแผนยุทธศาสตรของจังหวัดโดย
การมีสวนรวมจากเครือขายที่เก่ียวของเชน จังหวัด 

อปท. ศึกษา ฯลฯโดยมีประเด็นสําคัญ 

-การรณรงคสรางกระแสสังคม นโยบายสาธารณะ
และมาตรการทางสังคม 

-สงเสริมการเปนแบบอยางที่ดีของบุคคลและ
องคกรสรางสุขภาพดี 

-ขยายผลและตอยอดหมูบาน/ชุมชนสรางสุขภาพดี
วิถีไทย 

-เรงรัดการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ ๑๕ 
ปขึ้นไป 

-สนับสนุนและพัฒนา รพสต. 

-พัฒนาศักยภาพ NCD Board, System 
manager, Case manager และระบบขอมูล 

data center 

๒. แผนปฏิบัติการสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรโรค
ไมติดตอระดับจังหวัด ครอบคลุมกลุมปกติ กลุม
เส่ียง กลุมปวย  

๓. มีเปาหมายและกิจกรรมชัดเจน 

-รอยละของประชาชนอายุ ๑๕ ปขึ้นไปไดรับการคัด

กรอง DM HT 

-รอยละของพระ สามเณร ผูนําศาสนาไดรับการคัด

๑. รวมกับภาคีเครือขายระดับจังหวัด อําเภอ
จัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร มีการบูรณา
การและครบวงจรโดยเร่ิมตั้งแตการมีนโยบาย
สาธารณะที่เอ้ือตอการลดปจจัยเส่ียงดาน
สุขภาพ การส่ือสารสาธารณะของรัฐเพ่ือการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การใหความรู   

การสรางความเขมแข็งของชุมชน การ
ใหบริการเชิงรุก การพัฒนาขีดความสามารถ

ของ  อสม. การพัฒนาแกนนําสุขภาพ
ครอบครัว 

๒. กําหนดผังจุดหมายปลายทางโรคเร้ือรัง
ระดับจังหวัดในดานประชาชน ภาคี 
กระบวนการและรากฐาน 

๓. จัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรระดับ

ปฏิบัติการ (SLM) ระดับจังหวัด 

๔. แผนปฏิบัติการมีความสอดคลองกับแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตรโดยมีการจัดทําหลังจาก
ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร การกําหนด
เปาหมายระดับจังหวัดโดยมีแผนปฏิบัติการที่
สําคัญไดแก 

-การพัฒนากลไกการบริหารจัดการและ
ติดตามประเมินผล 

-แผนปฏิบัติงาน DM HT 

-แผนปฏิบัติงานโรคที่มีอัตราการตายสูง  

๕. โครงการมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

๑. ดําเนินการภายใตยุทธศาสตรสุข
ภาพีวิถีไทยโดยมีการบูรณาการในสวน

ของฝายตางๆใน สสจ.ภายใต ๕ 
ยุทธศาสตร 

๒. กําหนดนโยบายเพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทย มีการ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติโดยเนน

หลักการ ๓ อ.๒ ส.ในประเด็น “กิน

จืดยืดชีวิต” รณรงคทําความดี
เขาพรรษา ลดนํ้าหนัก 

๓. สสจ.จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับ
ยุทธศาสตร มีการบูรณาการกับฝายที่
เก่ียวของในรูปคณะทํางาน 

๔. กําหนดแผนติดตาม ประเมินผล
งานทุก ๓ เดือน 

๕. วิเคราะหขอมูลและจัดทํา CQI 
อยางตอเน่ือง 

๔. ใชเวทีประชุมประจําเดือนจังหวัด 

NCD Board คณะอนุกรรมการฯ 

๕. การมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ
เชน ชมรมผูประกอบการคาอาหาร 
รานอาหารในโรงเรียน วัดสงเสริม
สุขภาพ งานสุรินทรสรางสุขสราง

๑๓ 



๒. แผนปฏิบัติการ สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรโรคไมติดตอระดับจังหวัด 

๓. มีกิจกรรมและเปาหมายการดําเนินงาน 

NCD ชัดเจน 

-การคัดกรอง DM HT ในกลุมอาย๓ุ๕ ปขึ้น

ไป 

-การรณรงค ๓ อ. ๒ ส. 

-การใหคําปรึกษาและติดตามผลประชาชน

กลุมเส่ียงสูง (Pre DM, Pre HT) 

-ผูปวย DM HT สามารถควบคุมระดับ

นํ้าตาลและความดัน 

-กําหนดใหมีชองทางใหแกนนํารับคําปรึกษา 

-การพัฒนาหมูบาน/ชุมชนปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

๓. มีการกําหนดผูรับผิดชอบจากองคกรตางๆ

ในแผนปฏิบัติการ 

๔. โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดมีความ

สอดคลองกับกับมาตรการ  

กรอง 

-รอยละของผูปวย DM HT ไดรับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซอน 

-รอยละของ Pre DM, Pre HT ปวย 

-รอยละของอัตราผูปวย DM HT 

-ชุมชนสรางสุขภาพดี วิถีไทยเพ่ิมขึ้น 

๔. โครงการมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการโดย
มีโครงการสําคัญ 

-การปองกัน ควบคุมและรักษาโรคไมติดตอเร้ือรัง 

-การคัดกรองกลุมเส่ียงและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ 

-ชุมชนลดเส่ียง ลดโรค 

-สงเสริมสุขภาพและปองกันตาบอดจากเบาหวาน 

-การพัฒนาระบบสงตอผูปวย 

-การพัฒนาคลินิกบริการทุกระดับ 

-การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

-เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

๕. มีการกําหนดผูรับผิดชอบจากองคกรตางๆใน
แผนปฏิบัติการ 

 

การโดยมีโครงการสําคัญ 

-การประชุม NCD Board 

-การคัดกรองกลุมเสียง 

-การคัดกรองภาวะแทรกซอน 

-การพัฒนาการดําเนินงานหมูบานปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 

-การพัฒนาศักยภาพของ PCU 

-การสรางนวัตกรรม 

-การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

-การคัดเลือกผลงานด/ีเดนดานการสราง
สุขภาพดีวิถีไทย 

-การพัฒนาระบบฐานขอมูล NCD  

-การพัฒนาระบบเฝาระวัง NCD 

๖. มีการกําหนดผูรับผิดชอบจากองคกรตางๆ
ในแผนปฏิบัติการ 

 

รอยยิ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



ประเด็นการประเมิน นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย สุรินทร 

กระบวนการขับ 

เคลื่อนแผนสูการ

ปฏิบัติ  

 

ระดับจังหวัด 

๑. กําหนดเปนนโยบายระดับจังหวัด 

๒. จัดทําหนังสือแจงใหกลุมงานฯใน สสจ.
จัดทําแผนปฏิบัติการ  NCD โดยเชิญ 

Stakeholder และบูรณาการงาน 
งบประมาณในกลุมงานฯ 

๓. จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการกลุม

งานฯในสสจ. 

๔. จัดทําคูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๕. ขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติโดยกลไกNCD 
board 

๖. การจัดใหมีส่ือสาธารณดานสุขภาพเพื่อให
ความรูแกประชาชน 

๗. มีกาสรุปบทเรียนที่ผานมาเชนจุดแข็ง 
จุดออน ความตองการของคอนขางชัดเจน 

ระดับอําเภอ 

๑. การจัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตรเพื่อ

นําไปจัดทําแผนปฏิบัติการของCUP 

๒. CUP จัดทําแผนปฏิบัติการโดยการมีสวน

๑. กําหนดเปนนโยบายระดับจังหวัด อําเภอ 

๒. แจงนโยบาย แนวทางการดําเนินงานใน
ตนปงบประมาณและติดตามกํากับโดยการ
นิเทศงาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สาธารณสุข กรรมการวางแผนและ
ประเมินผลระดับจังหวัด 

๓. NCD Board เปนกลไกสําคัญที่บูรณา
การหนวยงานที่เก่ียวของ 

๔. คณะอนุกรรมการพัฒนาบริการปองกัน 
ควบคุมโรคไมติดตอและมีการประชุม
ติดตามการดําเนินงานฯ 

๕. การจัดทําแผนงาน โครงการดานสุขภาพ 

NCD ทุกระดับ 

๖. การมีสวนรวมสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินงานจากหลายหนวยงานเพิ่มขึ้น 

๗. การประชุมแลกเปล่ียนผลงานและ
ประกวดผลงานดีเดน ยอดเยี่ยม 

๘. การจัดตั้งเครือขายโรคหัวใจ หลอดเลือด
สมองและกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงลูกขายตาเกณฑ 

๙. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบรม 

๑. กําหนดเปนนโยบายระดับจังหวัด 
เปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับ
จังหวัด 

๒. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทํา
แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรคพรอมทั้งชี้แจง ถายทอดนโยบายของ 

สป.และ สปสช. 

๓. NCD Board เปนกลไกสําคัญที่
บูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของ 

๔. อําเภอจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
กรอบแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับ
จังหวัดและตามสภาพปญหาของพื้นที่ 

๕. กองทุนตําบลจัดทําแผนสุขภาพ
ชุมชนแบบมีสวนรวมตามกรอบ
แผนปฏิบัติการสาธารณสุขของจังหวัด
และตามสภาพปญหาของพื้นที่ โดยการ

จัดทํา SLM  หรือการจัดทําแผน
สุขภาพชุมชนจากกระบวนการ

ประชาคมสุขภาพตําบลและนําแผน PP 
เสนอกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาให
ความเห็นและอนุมัติ 

๖. อําเภอและตําบลดําเนินการตามแผน

๑. กําหนดเปนนโยบายระดับจังหวัด 
เปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ระดับจังหวัด 

๒. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทํา
แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคพรอมทั้งชี้แจง ถายทอด
นโยบายของจังหวัด 

๓. NCD Board เปนกลไกสําคัญที่
บูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของ 

๔. อําเภอจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
กรอบแผนปฏิบัติการสาธารณสุข
ระดับจังหวัดและตามสภาพปญหาของ
พื้นที่ 

๕. อําเภอและตําบลดําเนินการตาม
แผนสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

๖. สรุปผลการดําเนินงานและสรุป
ตัวชี้วัด 

๗. สรุปบทเรียนและนําเสนอผลงาน 
นวัตกรรม 

 

๑๕ 



รวมของภาคีเครือขาย 

๓. กระบวนการแปลงแผนสูการปฏิบัติระดับ

CUP ใชแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

๔. การจัดไหมี Case Management 
ระดับอําเภอ 

Case หรือ Disease manager 

๑๐. การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยประยุกต 

SRM 

๑๑. การสนับสนุนวิชาการ จัดทําคูมือแบบ

แผนการดูแลรักษาผูปวยตาม CPG 

๑๒. กํากับติดตามและประเมินผลโดย 

NCD Board 

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

๗. สรุปผลการดําเนินงานและสรุป
ตัวชีวั้ดที่ผานและไมผานเพื่อพัฒนา
แกไขปญหาสาธารณสุข 

๘. สรุปบทเรียนและนําเสนอผลงาน 
นวัตกรรม 

กระบวนการการ

บริหารจัดการงาน

สรางเสริมสุขภาพ

และปองกันโรคของ

จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

การบริหารทรัพยากร 

การใหความสําคัญของผูบริหารตอการแกไขปญหาสุขภาพในพื้นที่ 

๑๖ 



ผลลัพธ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย สุรินทร 

 ๑. ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปไดรับการ

คัดกรองความเส่ียงDM HT รอยละ 

๔๘.๕๘ (ระดับด)ี 

๒. ได Management Protocol การ
สงตอและสงกลับผูปวยเบาหวาน 

๓. ได Self-management support 
เพื่อสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองของ
ผูปวย 

๑. ประชาชนอายุ ๓๕ ปขึ้นไปไดรับการ

คัดกรอง DM HT รอยละ ๗๖.๖๗ (๙ 
เดือน) 

๒. ประชาชน Pre DM ปวยเปน

โรคเบาหวานรอยละ ๒.๐๔ (เกณฑไม

เกินรอยละ ๕) 

๓. ประชาชน Pre HT ปวยเปน HT 
รอยละ ๓.๖๐ (เกณฑไมเกินรอยละ 

๑๐) 

๔. ผูปวยเบาหวานที่มีระดับคานํ้าตาล
อยูในเกณฑที่ควบคุมไดเม่ือเทียบกับป 

๒๕๕๔ ไมเพิ่มขึ้น (เกณฑมากกวารอย

ละ ๓) โดยป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๐,๑๘๙ 
คน ป ๒๕๕๕ จํานวน ๘,๔๕๕ คน 

๕. ผูปวย HT ที่ควบคุมความดันโลหิต
อยูในเกณฑที่ควบคุมไดเม่ือเทียบกับป 

๒๕๕๔ ไมเพิ่มขึ้น (เกณฑมากกวารอย

ละ ๓) โดยป ๒๕๕๔ จํานวน ๒๐,๙๓๗ 
คน ป ๒๕๕๕ จํานวน ๒๐,๐๙๔ คน 

๖. จํานวนผูปวย DM HT ไดรับการคัด
กรองภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้น 

๑. ประชาชนอายุ ๑๕ ปขึ้นไปไดรับการคัดกรอง 

DM HT รอยละ ๙๓.๘๙ (๙ เดือน) 

๒. ประชาชน Pre DM ปวยเปนโรคเบาหวานรอย

ละ ๑.๔๙ (เกณฑไมเกินรอยละ ๕) 

๓. ประชาชน Pre HT ปวยเปน HT รอยละ 

๑.๓๑ (เกณฑไมเกินรอยละ ๑๐) 

๔. ผูปวยเบาหวานที่มีระดับคาน้ําตาลอยูในเกณฑที่
ควบคุมไดเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอย

ละ ๔.๗๑ (เกณฑมากกวารอยละ ๓) โดยป ๒๕๕๔ 
จํานวน ๑๐,๑๘๙ คน ป ๒๕๕๕ จํานวน ๘,๔๕๕ 
คน 

๕. ผูปวย HT ที่ควบคุมความดันโลหิตอยูในเกณฑที่
ควบคุมไดเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอย

ละ ๔.๔๗ (เกณฑมากกวารอยละ ๓)  

๖. จํานวนผูปวย DM HT ไดรับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนเพ่ิมขึ้น 

๗. มีนวัตกรรมเชิงกระบวนการและเชิงผลผลิตระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

๘. หมูบาน/ชุมชนมีความพรอมสําหรับโรงเรียน
นวัตกรรมดานสุขภาพ 

๑. ประชาชนอายุ ๓๕ ปขึ้นไปไดรับการ

คัดกรอง DM HT รอยละ ๗๓.๓๑ (๙ 
เดือน) 

๒. ประชาชน Pre DM ปวยเปน

โรคเบาหวานรอยละ ๖.๙๕ (เกณฑไมเกิน

รอยละ ๕) 

๓. ประชาชน Pre HT ปวยเปน HT 
รอยละ ๑.๕๒ (เกณฑไมเกินรอยละ ๑๐) 

๔. ผูปวยเบาหวานที่มีระดับคานํ้าตาลอยู
ในเกณฑที่ควบคุมไดเม่ือเทียบกับป 

๒๕๕๔ ไมเพิ่มขึ้น (เกณฑมากกวารอยละ 

๓) โดยป ๒๕๕๔ รอยละ ๔๙.๒๑ ป 

๒๕๕๕ รอยละ ๔๐.๗๘ 

๕. ผูปวย HT ที่ควบคุมความดันโลหิต
อยูในเกณฑที่ควบคุมไดเม่ือเทียบกับป 

๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ ๑๕.๗๘ 

(เกณฑมากกวารอยละ ๓) โดยป ๒๕๕๔ 
รอยละ ๔๐.๙๑ ป ๒๕๕๕ รอยละ 

๕๖.๖๙ 

๖. จํานวนผูปวย DM HT ไดรับการคัด
กรองภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้น 

๑๗ 



 

 

ผลลัพธ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย สุรินทร 

ปญหา อุปสรรค ๑. ระบบการจัดเก็บขอมูลผูปวยDM HT 
ไมชัดเจนและไมเอ้ือตอการติดตาม 

๒. ขาดกระบวนการติดตามอยางมี
คุณภาพหลังปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๑. ผลการคัดกรอง DM HT ในบาง
พื้นที่มีผลงานไมไดตามเกณฑ 

๒. การสรุปรวบรวมขอมูลไมครอบคลุม
ผลงานและตัวชี้วัดเน่ืองจากระบบขอมูล
มีหลายรูปแบบและจังหวัดไมสามารถดู
ขอมูลจากโปรแกรม ๒๑ แฟมได 

- ๑. การบูรณาการในประเด็นงานดูแล
รักษา ยังไมมีความชัดเจนและขาดแพทย
ผูเชี่ยวชาญเปนพี่เล้ียง 

๒. การคัดกรองและการบันทึกขอมูลใน

โปรแกรมพื้นฐานเชน Hos-XP คอนขาง
ลาชาทําใหขอมูลมีผลการดําเนินงานต่ํา
กวาที่เปนจริง 

โอกาสในการพัฒนา ๑. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอมูล

ผูปวย DM HT 

๒. สรางระบบการติดตาม ประเมินผลที่
สอดคลองกับบริบทของหนวยบริการ 

๑. การเรงรัดการคัดกรอง DM HT ใน
พื้นที่ที่ดําเนินการไดนอย โดยวิธีการเชิง
รุกและเนนการบูรณาการรวมกับ
เครือขายในพื้นที่ 

๒. พัฒนา Data Center ระดับ
จังหวัดใหมีความครอบคลุม 

 

 ๑. การจัดกระบวนการและประสานกับ
โรงพยาบาลจังหวัดที่ชัดเจน 

๒. การควบคุมคุณภาพในการบันทึกและ
สงขอมูล 

๑๘ 



สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค(P&P)“โรคไมติดตอ” 

ภาพรวมเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ ๑๔ รายจังหวัด 

ประเด็นการประเมิน ขอคนพบ 

กระบวนการวิเคราะหสภาพ

ปญหา 

๑. มีการใชขอมูลจากแหลงตางๆเพื่อวิเคราะหสภาพปญหาเชน ระบาดวิทยา 

สถานะสุขภาพ ปจจัยเสี่ยง แผนงาน/โครงการที่ผานมา นโยบายสุขภาพ แต

พบวาขอมูลปจจัยทางสังคม สิ่งแวดลอมรวมทั้งปจจัยเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ

ยังมีการนํามาวิเคราะหนอย 

๒. การสํารวจ/ศึกษาวิจัยพฤติกรรมเสี่ยงที่ไมเหมาะสมในบริบทของพื้นที่ยัง

ดําเนินการคอนขางนอย 

๓. การจัดลําดับความสําคัญของปญหามีความชัดเจน โดยแสดงใหเห็นเครื่องมือ

ในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาเชน Web of Causation, Problem Tree, 

Fishbone Diagram 

 

การวางแผนบูรณาการ

แกปญหาโดยการมีสวนรวมของ

ภาคีเครือขาย 

 

๑. แผนยุทธศาสตรโรคไมติดตอของจังหวัดกําหนดจากยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทย ๒๕๕๔-

๒๕๖๓ โดยการมีสวนรวมจากเครือขายที่เก่ียวของเชน จังหวัด อปท. ศึกษา ฯลฯ 

๒. มีมาตรการ/กิจกรรมและเปาหมายการดําเนินงาน NCD ชัดเจนเชน 

-การคัดกรอง DM HT ในกลุมอายุ๓๕ ปขึ้นไป 

-การรณรงค ๓ อ. ๒ ส. 

-การใหคําปรึกษาและติดตามผลประชาชนกลุมเส่ียงสูง (Pre DM, Pre HT) 

-การควบคุมระดับนํ้าตาลและความดันโลหิตในกลุมผูปวย DM HT  

-กําหนดใหมีชองทางใหแกนนํารับคําปรึกษา 

-การพัฒนาหมูบาน/ชุมชนปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๓. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) และแผนที่ทางเดิน

ยุทธศาสตร (Strategic Route Map) เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติการและโครงการของจังหวัดซ่ึงนํามาประยุกตใช โดยพบวามีความสอดคลอง

เชื่อมโยงระหวางเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดฯลฯ ทั้งน้ีพบวาการกําหนดตัวชี้วัดเนนความ

สอดคลองกับตัวชี้วัดหลักในยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทย ควรมีตัวชี้วัด และตัวชี้วัดในเชิง

กระบวนการระดับพื้นที่เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาไดชัดเจนขึ้น 

 

๑๙ 



ประเด็นการประเมิน ขอคนพบ 

กระบวนการขับเคลื่อนแผนสู

การปฏิบัติ  

 

๑. กําหนดเปนนโยบายระดับจังหวัด อําเภอ มีการแจงนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงานในตนปงบประมาณและติดตามกํากับโดยการนิเทศงาน การประชุม
คณะกรรมการบริหารสาธารณสุข กรรมการวางแผนและประเมินผลระดับ
จังหวัด 

๒. NCD Board เปนกลไกสําคัญที่บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งติดตาม
ประเมินผล 

๓. บางจังหวัดจัดทําคูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดซึ่งเปนแนวทางที่ดีเน่ืองจากมีความชัดเจนในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

๔. การประเมินผลเนนที่การประเมินผลลัพธจากการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ยัง
ขาดการประเมินผลในเชิงกระบวนการในลักษณะการประเมินเพื่อพัฒนา 

๕. การสรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดมีความชัดเจน แตพบวาการสรุป
บทเรียนจากการดําเนินงาน NCD เพื่อเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุงงาน
คอนขางนอย 

กระบวนการการบริหารจัดการ

งานสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคของจังหวัด 

๑. การบริหารทรัพยากร (คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ) ชัดเจน เพียงพอ 

๒. การใหความสําคัญของผูบริหารตอการแกไขปญหาสุขภาพในพื้นที ่

ผลลัพธ ๑. สถานการณผูปวย DM HT มีแนวโนมเพิ่มข้ึนแตพบวา ผูปวย DM, HT ใน

บางจังหวัดควบคุมระดับนํ้าตาลและความดันโลหิตไมไดตามเกณฑ ทั้งน้ีอาจเปน

ผลมาจากระบบการจัดการขอมูลที่อยูในระหวางการดําเนินงาน 

๒. จํานวนผูปวย DM HT ไดรับการคัดกรองภาวะแทรกซอนเพิ่มข้ึน 

๓. มีนวัตกรรมเชิงกระบวนการและเชิงผลผลิตระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 

๔. หมูบาน/ชุมชนมีความพรอมสําหรับโรงเรียนนวัตกรรมดานสุขภาพ 

 

ปญหา อุปสรรค 

๑. ระบบการจัดเก็บขอมูลผูปวยDM HT ไมชัดเจนและไมเอื้อตอการติดตาม 
๒. ความชัดเจนของกระบวนการติดตามอยางมีคุณภาพหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๓. การคัดกรองและการบันทึกขอมูลในโปรแกรมพื้นฐานเชน Hos-XP คอนขางลาชาทําใหขอมูลมีผลการดําเนินงาน 

    ตํ่ากวาที่เปนจริง 

๔. การบูรณาการในประเด็นงานดูแลรักษา ยังไมมีความชัดเจนและขาดแพทยผูเช่ียวชาญเปนพี่เลี้ยง 

 

๒๐ 



โอกาสในการพัฒนา 

๑.  การพัฒนาการบริหารจัดการฐานขอมูลผูปวย DM HT 

๒. การควบคุมคุณภาพในการบันทึกและสงขอมูล 

๓. การสรางระบบการติดตาม ประเมินผลที่สอดคลองกับบริบทของหนวยบรกิาร 

๔. การเรงรัดการคัดกรอง DM HT ในพื้นที่ที่ดําเนินการไดนอย โดยวิธีการเชิงรุกและเนนการบูรณาการ 

    รวมกับเครือขายในพื้นที ่

๕. การพัฒนา Data Center ระดับจังหวัดใหมีความครอบคลุม 

๖. การจัดกระบวนการและประสานกับโรงพยาบาลจังหวัดที่ชัดเจน 

 

 ผูสรุปผลการติดตามประเมินผล 

๑. ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สคร.๕ 

  ๒. นางสมร นุมผอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สคร.๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑ 



  สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค(P&P)“การตั้งครรภในวัยรุน” เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ ๑๔ รายจังหวัด 

ประเด็นการประเมิน นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 
กระบวนการวิเคราะห
สภาพปญหา 
 

 - มีการวิเคราะหปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนโดยการทบทวนขอมูลหญิงตั้งครรภ 
จากระบบรายงานของโรงพยาบาล   โดย
แบงหญิงตั้งครรภวัยรุนเปน ๓ กลุมคือ  อายุ
ต่ํากวา ๑๕ ป อายุระหวาง ๑๕-๑๙ ป และ
อายุต่ํากวา ๒๐ ป แยกเปนรายอําเภอ โดย
ทบทวนขอมูลตั้งแตป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ พบ
หญิงตั้งครรภอายุต่ํากวา ๒๐ ป คลอดบุตร 
รอยละ ๒๑.๕๓, ๒๒.๙๘, ๒๒.๓๗ และ
๑๘.๕๘ ตามลําดับ และวิเคราะหเชื่อมโยง
กับขอมูลโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรค
เอดส ขอมูลอนามัยแมและเด็ก ขอมูลศูนย
พึ่งได ทําใหทราบกลุมเปาหมาย สาเหตุ 
และปจจัยสงเสริมการตั้งครรภในวัยรุนที่
ชัดเจน จากการสัมภาษณหญิงตั้งครรภ
วัยรุนอายุต่ํากวา ๑๕ ป เดือนมีนาคม-
มิถุนายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑๑๒ ราย พบวา 
มีสถานะภาพกอนตั้งครรภเปนนักเรียน 
สาเหตุของการตั้งครรภคือ ขาดความรูเรื่อง
เพศศึกษา ไมรูวาจะตั้งครรภเม่ือใด มีความ
เชื่อเรื่องการมีเพศสัมพันธกับการตั้งครรภ
ในทางที่ผิดคือ เชื่อวาการรวมเพศครั้งเดียว
ไมทอง และวัยรุนชายไมสวมถุงยางอนามัย
เม่ือมีเพศสัมพันธเน่ืองจากเชื่อวาขัดขวาง
ความรูสึกทางเพศ 
 - ระดับพื้นที่ มีการกระจายส่ือและอุปกรณ

มีการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผาน
มา มีขอมูลวัยรุนตั้งครรภ วัยรุนคลอด
ซ่ึงเปนขอมูลจาก ระบบรายงานของ
โรงพยาบาลแยกเปนรายอําเภอ 
สวนขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมวัยรุนมี
ขอมูลจากหลายแหลงแตยังขาดการ
วิเคราะหเชื่อมโยงเพื่อใหเห็นสภาพ
ปญหาและแนวโนมของปญหาที่
ชัดเจน 
 

- มีการวิเคราะหสภาพปญหาโดยทบทวน
เชื่อมโยงกับปจจัยที่บงชี้ปญหาสุขภาพของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดานปญหา
อนามัยการเจริญพันธุในนักเรียนและ
เยาวชน และดานโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ มีการนําขอมูลจากหลายสวน
มาใชในการวิเคราะหสถานการณ เชน 
ขอมูลจากระบบรายงานปกติไดแก การ
เฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเชื้อเอช
ไอวี (BSS) รายงานการเฝาระวังการ
ตั้งครรภในหญิงอายุต่ํากวา ๒๐ ป 
รายงานการคลอดจากโรงพยาบาล และ
รายงานจากศูนยพึ่งได (OSCC) การเฝา
ระวังเฉพาะพื้นที่ในกลุมหญิงตั้งครรภ 
(SSS) การสัมภาษณเชิงลึกหญิงตั้งครรภที่
อายุต่ํากวา ๒๐ ป ขอมูล Child Watch 
ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย ขอมูลจากการจัดเวที
แลกเปล่ียนตางๆ และจากการวิจัยที่
เก่ียวของในพื้นที่ นอกจากน้ีระดับจังหวัด
ยังไดพัฒนาระบบการรายงานในรูปแบบ 
Data Center ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระดับจังหวัดกับพื้นที่ไดถูกตอง รวดเร็ว 
และทันเหตุการณทําใหสามารถทราบ
สภาพปญหา สาเหตุ ปจจัยสงเสริม และ
ผลกระทบจากการตั้งครรภในวัยรุนได

- มีการวิเคราะหปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนสวนใหญใชขอมูลจากการ
เฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม
ในกลุมหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ
ที่โรงพยาบาลสาธารณสุขทุกแหง 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธใชขอมูล
วัยรุนชายที่มารับบริการตรวจรักษา
กามโรคที่คลินิกเพื่อเพื่อน ยังไมมี
การวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัย
สงเสริมการตั้งครรภในวัยรุน การ
จัดเก็บรายงานขอมูลเก่ียวกับวัยรุน
ยังควรตองมีการทบทวนความ
ถูกตอง รวดเร็ว และการนําไปใช 
ทําใหการวิเคราะหสภาพปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัดไม
ชัดเจน การดําเนินงานมีโครงการ
และรายละเอียดของกิจกรรมแตยัง
ไมมีการสรุปผลการดําเนินงาน หรือ
ถอดบทเรียน 
 - ระดับพื้นที่มีการวิเคราะห
ศักยภาพองคกรทั้งภายในและ
ภายนอก และจัดประชาคมราย
หมูบานเพื่อนําเสนอขอมูลสถานะ
สุขภาพระดับพื้นที่ วิเคราะห และ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา ๑๐ 
อันดับที่ประชาชนสนใจ และเห็นวา

๒๒ 



ปองกันการตั้งครรภ เชนถุงยางอนามัย ได
ครอบคลุมพื้นที่  
และมีการวางแผนการคุมกําเนิดเพื่อปองกัน
การตั้งครรภซํ้าที่มีประสิทธิภาพ มีการ
สํารวจสภาพปญหาการตั้งครรภในวัยรุนโดย
การวิจัยแบบสํารวจ  
 

ชัดเจน และมีการเฝาระวังเชิงคุณภาพใน
หญิงตั้งครรภอายุต่ํากวา ๒๐ ป ที่มาฝาก
ครรภในโรงพยาบาลทุกแหงของจังหวัด
บุรีรัมย จํานวน ๕๕๐ ราย พบวา อายุ
ต่ําสุดที่มีเพศสัมพันธครั้งแรกคือ ๑๓ ป 
อายุสูงสุด ๑๙ ป เฉล่ียแลวอายุ ๑๕ ป 
สถานที่มีเพศสัมพันธครั้งแรกคือบาน
ตนเองหรือบานแฟน รอยละ ๖๖.๔ 
รองลงมาคือ หอพักหรือบานเชา รอยละ 
๒๓ สวนใหญเปนการตั้งครรภแรก รอยละ 
๘๘ รองลงมาเปนครรภที่ ๒ รอยละ ๙.๖ 
ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
รอยละ ๕๕.๔ รองลงมามัธยมศึกษาตอน
ปลายรอยละ ๒๔.๔ ตองพักการเรียนรอย
ละ ๗๐.๒๐ รองลงมาคือ ยายสถานศึกษา  
รอยละ ๑๘ เหตุผลของการยาย
สถานศึกษาคือ สังคมมองไมดี อาย ไม
อยากใหใครรู สวนใหญเปนการตั้งครรภที่
มีความสมัครใจ รอยละ ๘๙.๖ รองลงมา
คือไมสมัครใจ รอยละ ๙.๖ สาเหตุของการ
มีเพศสัมพันธโดยไมสมัครใจคือ ดื่มของมึน
เมา ถูกลอลวง ถูกกระทํารุนแรง สวน
สาเหตุของการตั้งครรภคือ การคุมกําเนิด
ไมสมํ่าเสมอ รอยละ ๕๗.๒๐ รองลงมาคือ
ไมคุมกําเนิดเลย รอยละ๓๐.๗๐  
- ระดับพื้นที่ มีการเก็บรวบรวมขอมูล

ตามตัวชี้วัดระดับพื้นที่ ยอนหลัง ๓ ป แต
ยังไมมีการนําขอมูลมาวิเคราะหถึงปจจัย
แหงความสําเร็จ และโอกาสพัฒนา มี
การศึกษาวิจัยเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการ

ควรตองเรงแกไข พบวา ปญหา
สุขภาพ ๓ ลําดับแรก คือ 
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
โรคไขเลือดออก และโรคระบบ
ทางเดินหายใจ สวนปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนไมอยูในการ
จัดลําดับความสําคัญ 

 

๒๓ 



ตั้งครรภในวัยรุนและหาแนวทางในการ
แกไขปญหาอยางมีสวนรวม 
 

การวางแผนบูรณาการ
แกปญหาโดยการมีสวน
รวมของภาคีเครือขาย 
 

 -  การบูรณาการแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน จังหวัดนครราชสีมาไดจัดทําแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตรเพื่อปองกันการตั้งครรภ
ในวัยรุน โดยบูรณาการกับคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสจังหวัด
นครราชสีมา และนโยบายของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เนน
การมีสวนรวมของภาคีเครือขายและองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ การจัดบริการสุขภาพ
ที่เปนมิตรแบบผสมผสานงานปองกันและ
งานเชิงรับ พัฒนาความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานดานการประสานงาน และระบบ
การติดตามประเมินผล แตละยุทธศาสตรมี
กลยุทธรองรับที่ชัดเจน การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนงานโครงการมีการวิเคราะหสภาพ
ปญหาเปนระยะทําใหทราบจุดออน จุดแข็ง 
ในการดําเนินกิจกรรมและมีแนวทางในการ
แกไขปญหาที่และการกํากับติดตามที่ชัดเจน  
 - ระดับพื้นที่ มีการทํางานมีความเชื่อมโยง
กับกลยุทธและยุทธศาสตรการปองกันการ
ตั้งครรภในวัยรุนของจังหวัด เชนกลยุทธ 
๔๐๐ โรงเรียน ๔๐๐ โรงพยาบาล สามารถ
สรางความรวมมือกับสถานศึกษาไดอยาง
ชัดเจน ทําใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่ทํางาน
ราบรื่นขึ้น 

มีการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
ปองกันการตั้งครรภในวัยรุนและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธระดับ
จังหวัด อําเภอ ตําบล ผูรวมจัดทําแผน
สวนใหญเปนภาคสาธารณสุข และ
ภาคการศึกษาประกอบดวย เจาหนาที่
จาก รพศ. รพท. สสอ. ครูที่รับผิดชอบ
งานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา, โรงเรียนขยายโอกาส 
และตัวแทนนักเรียนและไดบูรณาการ
แผนงานโครงการกับงานเอดสและ
แตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการอนามัย
การเจริญพันธุและปองกันแกไขปญหา
เอดสจังหวัดชัยภูมิ มีการพัฒนาและ
สนับสนุนการใชแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตรในการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันปญหาการตั้งครรภและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธุในวัยรุน
ระดับอําเภอ และมีอําเภอที่จัดทําแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตรระดับพื้นที่แลว 
จํานวน ๘ อําเภอ และจะขยายให
ครอบคลุมทุกอําเภอในป ๒๕๕๕ และ
มีการบูรณาการเครือขายการดูแล 
ชวยเหลือ และใหการปรึกษาวัยรุน
และเยาวชนที่ตั้งครรภอยางชัดเจน 
 

- กระบวนการวางแผนบูรณาการ
แกปญหาโดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายเริ่มจากการคืนขอมูล
สถานการณการตั้งครรภในวัยรุนแก
เครือขาย ทบทวนนโยบายที่เก่ียวของเชน 
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ นโยบายของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร เปน
ตน สสจ.รวมกับภาคีเครือขายรวม
กําหนดวิสัยทัศน และจัดทําแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตรปองกันและแกไข
ปญหาเอดสและอนามัยการเจริญพันธุ 
จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซ่ึงได
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ และเปนตัวชี้วัดหลัก
ของ คป.สอ. มีการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน ของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร 
และกําหนดแนวทางการแกไขปญหา
ระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนการ
กํากับติดตามและประเมินผลแบบบูรณา
การ นอกจากน้ีไดบูรณาการกับ
แผนพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ
และตําบล จะใชกระบวนการประชุม
แลกเปล่ียนกับภาคีเครือขายกําหนด
วัตถุประสงค กลุมเปาหมายและ
งบประมาณที่ชัดเจน และนําเสนอขอมูล

มีการบูรณาการแผนงานโครงการ
กับพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัดสุรินทร สมัชชา
สุขภาพ มูลนิธิและองคกรเอกชน
ตางๆ มีเครือขายนอกระทรวง
สาธารณสุขที่ทํางานเก่ียวกับ
เครือขายและในพื้นที่หลากหลาย 
โดยสรางการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย เชนสํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย
รับผิดชอบในเรื่องการวิเคราะห
สถานการณ วางแผนการดําเนินงาน 
สนับสนุนทรัพยากรใหแกหนวยงาน
ที่เก่ียวของ มีการบูรณาการ
แผนงานโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ บุคลากรที่ชัดเจนควร
เพิ่มเรื่องการติดตามประเมินผล 
การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและ
ถอดบทเรียนแตละเครือขาย และ
การประสานการจัดเก็บขอมูลและ
การใชขอมูลรวมกัน สวนแผน
ยุทธศาสตรปองกันการตั้งครรภใน
วัยรุนของ สสจ. ยังไมชัดเจน ควร
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรที่ชัดเจนและเปน
ระบบมากขึ้น 

 

๒๔ 



ตอฝายแผนงานยุทธศาสตรของจังหวัด
กอนลวงหนา และมีการบูรณาการกับ
แผนปฏิบัติการอ่ืนที่คลายกันในพื้นที่ เชน 
แผนงานเอดสกับแผนงานการปองกันการ
ตั้งครรภในวัยรุน แผนงานศูนยพึ่งไดกับ
แผนงานคลินิกวัยรุนเปนตน  
- ระดับพื้นที่ มีการนําแผนยุทธศาสตร
ปองกันและแกไขปญหาเอดสและอนามัย
การเจริญพันธุ จังหวัดบุรีรัมย มาใชเปน
แนวทางการจัดทําแผนสุขภาพตําบลโดย
วิธีการจัดประชาคม ผูเขารวมจัดทําแผน
ประกอบดวย ผูนําชุมชน อสม. ครู อบต. 
เจาหนาที่สาธารณสุขยังขาดกลุมวัยรุน
และกลุมผูปกครอง มีการจัดลําดับปญหา
สุขภาพพบวาการปองกันการตั้งครรภใน
วัยรุนอยูในลําดับที่ ๔ โครงการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนมี
นอย สวนใหญเปนโครงการเก่ียวกับโรค
ไมติดตอและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ  โครงการสวนใหญไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนตําบล  

 

กลไกการขับเคลื่อนแผนสู
การปฏิบัติ 

 

 - ขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติโดยการจัดทํา
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรระดับ 
พื้นที่โดยมีนายอําเภอเปนหลัก๙ อําเภอ 
ขับเคล่ือนผานแผนชุมชน และกองทุน
สุขภาพตําบล และบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่น ๓ ป มีการติดตามประเมินผลลัพธ
การปองกัน คือขอมูลการติดเชื้อหนองใน 

มีการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติโดย
ใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร และ
สรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร
โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเยาวชนใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของปญหา และสรางการมีสวนรวม
การจัดทําแผนงานโครงการ มีการ

มีการขับเคล่ือนตั้งแตระดับจังหวัดโดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยได
แบงทีมการทํางานออกเปน ๓ ดาน คือ 
ดานการบริการขับเคล่ือนโดยกลุมงาน
สงเสริมฯ ดานการปองกัน และดานภาคี
เครือขายขับเคล่ือนโดยกลุมงานควบคุม
โรค และการประเมินผลรวมกันประเมิน

ขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติโดย
สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  สาธารณสุข ศึกษา และ
ผูนําชุมชนในระดับอําเภอ และ
ตําบล มีสวนรวมในการปรับทัศนคติ 
เสริมสรางความรูความเขาใจ 
วิเคราะหสถานการณ วางแผน และ

๒๕ 



การคลอด การฝากครรภกอน ๑๒ สัปดาห 
และระยะหางของการตั้งครรภมากกวา ๓ ป 
การกํากับติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานไดกําหนดเปนตัวชี้วัดรวมของ 
สสจ.  
 - ระดับพื้นที่ มีการถายทอดแผนสูการ
ปฏิบัติโดยการประชุมชี้แจงหัวหนากลุมงาน 
ผอ.รพ.สต.และเครือขาย สุขภาพในพื้นที่
ไดแกคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. 
คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบล จัดทํา
เอกสารสง CUP เพื่อตรวจสอบกิจกรรมและ
แหลงงบประมาณ และนิเทศติดตามใน รพ.
สต. ตามแนวทางของ สสจ. 

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรในภาพรวมของจังหวัด 
และขับเคล่ือนผาน Node  MCH 
Board จังหวัด  และคณะกรรมการ
พัฒนาสุขภาพ และอนามัยการเจริญ
พันธุระดับอําเภอ  
 

ทั้ง ๒ กลุมงาน การขับเคล่ือนแผนสูการ
ปฏิบัติระดับจังหวัดโดยการนําเสนอแผน
ตอผูบริหาร หัวหนาฝายตางๆ และ
ผูรับผิดชอบงาน ระดับพื้นที่นําเสนอแผน
ตอคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ระดับพื้นที่ ไดรับงบประมาณในการ
ขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติจากหลายภาค
สวน เชน  งบประมาณพัฒนาจังหวัด 
งบประมาณสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย กองทุนสุขภาพตําบล 
และองคกรภายนอก มีการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
สามารถนําผลการกํากับ ติดตาม มาวาง
แผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหดีขึ้น ทําใหการดําเนินงานของ
จังหวัดบุรีรัมยมีความตอเน่ือง  

 

สนับสนุนทรัพยากรตางๆเพื่อ
ปองกันการตั้งครรภในวัยรุน สวน 
สสจ. มีกิจกรรมอบรมวิทยากร
ขับเคล่ือนการดําเนินงานปองกัน
การตั้งครรภไมพรอมในพื้นที่และจัด
เวทีแลกเปล่ียนเพื่อถอดบทเรียน 
อบรมหลักสูตรพอแมเรื่องการ
ส่ือสารกับวัยรุน และติดตามการ
จัดตั้งคลินิกวัยรุน การขับเคล่ือน
แผนสูการปฏิบัติควรมีการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจน 

 

การบริหารจัดการงานสราง
เสริมสุขภาพและปองกัน
โรคของจังหวัด 
 

- ไดกําหนดการปองกันพฤติกรรมเส่ียงใน
วัยรุนเปนนโยบายสําคัญของ สสจ.                    
มีการบูรณาการการบริหารจัดการโดยสราง
เสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี สสจ.เปน
ผูประสานงานและสนับสนุนดานวิชาการ  
สวนดานการบริหารจัดการงบประมาณ 
สสจ. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภายใน
และภายนอกหนวยงาน ไดแก งบกระทรวง
สาธารณสุข  งบสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ งบพัฒนาจังหวัด งบทองถิ่น และงบ
จากกองทุนเอกชนอ่ืนๆ สวนงบในการ

ใหความสําคัญกับปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ไดมีการจัดทําแผนงาน
โครงการเพื่อแกไข ปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนหลายโครงการ สวนใหญ
บูรณาการกับโครงการเอดส 
งบประมาณที่สนับสนุนไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สาขาจังหวัดชัยภูมิ (งบ PP Area 
Base)                            
 

มีการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
จากภายในและภายนอกหนวยงาน เชน              
กรมควบคุมโรค กรมอนามัยสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  งบประมาณ
พัฒนาจังหวัด และองคกรเอกชน มีการ
กํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน มีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู และควรมีการถอด
บทเรียนและนําไปเผยแพรแกภาคี
เครือขาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรยัง
ตองทบทวนเรื่องงบประมาณแนว

- การบริหารจัดการดาน
งบประมาณไดมีการบูรณาการกับ
หนวยงานภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข เชน สํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดสุรินทร กระทรวงศึกษาธิการ 
กองทุน มูลนิธิและองคกรเอกชน
ตางๆ สวน สสจ. ใชงบสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค            
- ระดับพื้นที่ใชงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพสวนใหญ
โครงการเปนการจัดอบรมแตยังไม

๒๖ 



สนับสนุนการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน
ระดับพื้นที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
ทองถิ่นในหมวดเงินอุดหนุน อปท. เปนหลัก 
รองลงมาคือ งบกองทุนสุขภาพตําบล และ
ไดบูรณาการงบประมาณกับงานเอดส งาน
ศูนยพึ่งได งานแมและเด็กของ สสจ. การ
บริหารจัดการดานบุคลากรไดมอบหมายงาน
ปองกันการตั้งครรภในวัยรุนอยูในความ
รับผิดชอบของงานเอดสซ่ึงมีเครือขายการ
ทํางานในพื้นที่ที่หลากหลายและเขมแข็ง 
 

ทางแกไขคือการบูรณาการไปกับภาคสวน
ตางๆที่เก่ียวของการบริหารจัดการดาน
บุคลากรไดมอบหมายงานปองกันการ
ตั้งครรภในวัยรุนอยูในความรับผิดชอบ
ของงานเอดสและงานสงเสริมสุขภาพซ่ึงมี
ความสามารถในการดําเนินงานที่มีจุดเดน
ตางกันและสามารถบูรณาการ การทํางาน
กันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ครอบคลุมกลุมเปาหมาย การ
บริหารจัดการดานบุคลากรได
มอบหมายงานปองกันการตั้งครรภ
ในวัยรุนอยูในความรับผิดชอบของ
งานสงเสริมสุขภาพโดยการบูรณา
การการทํางานกับงานแมและเด็ก 
งานอนามัยโรงเรียน และงานเอดส 

 

ขอเสนอแนะของทีมประเมิน   

๑. หากมีการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภาคการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย จะทําใหการวิเคราะหสภาพ 

ปญหาไดครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

๒. ควรมีการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพในการวิเคราะหสาเหตุของปญหารวมดวย จะสามารถทําใหการวิเคราะหสภาพปญหาไดชัดเจนย่ิงข้ึน และควรเริ่มทําในพื้นที่ที ่ 

มีความเสี่ยงสูงหรือในพื้นที่ที่มีความรุนแรงของปญหามากกอน 

๓.   ควรมีการประเมินผลการบูรณาการเรื่องการปองกันการต้ังครรภในวัยรุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

  ๔.   ทบทวนการวิเคราะหเครือขาย สรางความรวมมือกับเครือขายที่เกี่ยวของ ในการจัดทําแผนบูรณาการที่ครอบคลุมประเด็นปญหา 

  ๕.   ควรนําผลการดําเนินงานของภาคีเครือขายมารวมวางแผนพัฒนางาน จะทําใหสามารถพัฒนางานใหครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

๖.   ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนถึงปจจัยแหงความสําเร็จ และปญหาอปุสรรค ในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติระดับจังหวัดและพื้นที ่

๗.   ควรมีการสะทอนความคิดเห็นการดําเนินงานจากผูปฏิบัติงานระดับพื้นที่เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

๘.   ควรมีการกํากับติดตาม ประเมินผลลัพธการดําเนินงานดานบุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ และการบริหารจัดการเปรียบเทียบกับเปาหมายเพื่อนําขอมูลมา 

      วางแผนพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

 
 

๒๗ 



สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค(P&P) 

 “การตั้งครรภในวัยรุน”ภาพรวมเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ ๑๔ รายจังหวัด 
 

ผลการติดตามและประเมินผลภาพรวมระดับเขต 

ในเขตนครชัยบุรินทร ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร พ.ศ. ๒๕๕๓  พบมารดาอายุตํ่า
กวา ๒๐ ปคลอดบุตร รอยละ ๑๙ ของมารดาคลอดทั้งหมด ซึ่งมากกวาเกณฑมาตรฐานที่องคการอนามัยโลกกําหนด 
คือ การต้ังครรภในวัยรุนไมเกินรอยละ ๑๐ (รายงานการคลอดและการปวยการตายของมารดาและทารก เขต ๑๔ 
และรายงานสายใยรักแหงครอบครัว ๒๕๕๓) การต้ังครรภเมื่ออายุนอยจะสงผลกระทบตอมารดาและบุตร จากผล
การศึกษาการตายของมารดาและทารกปริกําเนิด ในสถานบริการสาธารณสุขเขต ๑๔ พบวา มารดาที่มีอายุนอยกวา 
๑๘ ป หรือมากกวา ๓๕ ป จะพบอัตราตายของมารดาสูงกวามารดาที่มีอายุระหวาง ๑๘-๓๕ ป สําหรับมารดาที่มีอายุ
นอย พบวา เสี่ยงตอการตายของมารดาและทารกสูง เน่ืองจากภาวะรางกายเจริญเติบโตไมเต็มที่โดยเฉพาะระบบ
สืบพันธุนอกจากน้ียังพบวา การตายของทารกปริกําเนิดจะสูงในมารดาที่มีอายุนอยกวา ๒๐ ป และมากกวา ๓๕ ป 
(พรประภา  เฉลิมพรไพศาล.๒๕๕๑:๑๓-๑๖)   

ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงานปองกันและแกไขการต้ังครรภในวัยรุน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก

กลุมเปาหมายสูงสุด จึงมกีารติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในเรื่องการต้ังครรภ

ในวัยรุน เพื่อประเมินกระบวนดําเนินงานสงเสริมและปองกันปญหาพฤติกรรมวัยรุน ตลอดจนผลลัพธที่เกิดข้ึน และ

เพื่อวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานรวมถึงปญหาอุปสรรคในพื้นที่ โดยมีกรอบการติดตามประเมินผล คือ 

กระบวนการวิเคราะหสภาพปญหา การวางแผนบูรณาการแกปญหาโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย กลไกการ

ขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ และการบริหารจัดการงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของจังหวัด สามารถวิเคราะห

ในภาพรวมระดับเขต และระดับจังหวัดไดดังน้ี 

๑.  กระบวนการวิเคราะหสภาพปญหา  
      มีการนําขอมูลเชิงประจักษ มาใชในการวิเคราะหสภาพปญหา ไดแก ขอมูลดานสุขภาพ เชน ขอมูลจาก

ระบบรายงานของจังหวัด เชน รายงานการคลอด รายงานการแทง การเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวี 

(BSS) ศูนยพึ่งได (OSCC) การเฝาระวังเฉพาะพื้นที ่(SSS) ขอมูล Child Watch ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย การเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน และการวิจัยเชิงคุณภาพ สวนขอมูลสภาพแวดลอมดานสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีมีการวิเคราะหแตยังไมไดนํามาเช่ือมโยงกับปญหาสุขภาพ ขอมูลที่นํามาวิเคราะห

สภาพปญหาสวนใหญยังเปนขอมูลจากภาคสาธารณสุขควรมีการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภาคการศึกษา องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย และควรมีการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพในการ

วิเคราะหสาเหตุของปญหารวมดวย จะสามารถทําใหการวิเคราะหสภาพปญหาไดชัดเจนย่ิงข้ึน และควรเริ่มทําในพืน้ที่

ที่มีความเสี่ยงสูงหรือในพื้นที่ที่มีความรุนแรงของปญหามากกอน จะทําใหการวิเคราะหสภาพปญหาไดครอบคลุมมาก

ย่ิงข้ึน มีการเช่ือมโยงนโยบายระดับจังหวัด อําเภอ และตําบลสวนใหญยังเปนภาคสาธารณสุข  มีการทบทวนผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา และวิเคราะหศักยภาพขององคกรสามารถนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง พัฒนาระบบการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เชนการพัฒนาระบบการจัดเก็บ การรายงานขอมูลดานสุขภาพแบบ DATA CENTER  

และการรายงานผาน WEB SITE ทําใหไดขอมูลทีถู่กตอง รวดเร็ว  ทันเหตุการณ สามารถระบุขนาดปญหา ความ

รุนแรงระดับอําเภอและตําบลไดชัดเจน กระบวนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา ระดับจังหวัดมีการใชขอมูลเชิง

๒๘ 



ประจักษมาวิเคราะหสภาพปญหา และจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยกําหนดเปนนโยบายระดับจังหวัด และ

อําเภอ มีแผนงานโครงการ งบประมาณ การติดตามประเมินผลที่ชัดเจน แตในระดับพื้นที่ยังใหความสําคัญของปญหา

การต้ังครรภในวัยรุนนอย แผนงานโครงการสวนใหญเปนโรคไมติดตอ ไขเลือดออก และโรคระบบอื่นๆ ทําใหมี

แผนงานโครงการเพื่อปองกันและแกไขการต้ังครรภในวัยรุนมีนอย และไดรับงบประมาณสนับสนุนนอย ไมครอบคลุม

กลุมเปาหมาย 

๒.  การวางแผนบูรณาการแกปญหาโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
      ใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการวางแผนบูรณาการแกปญหาจากระดับจังหวัดไป 

ระดับอําเภอ มีโครงการที่สอดคลองกับกลยุทธ สามารถกําหนดกลุมเปาหมาย และบูรณาการบุลาครและงบประมาณ

ที่ชัดเจนได กระบวนการจัดทําแผนบูรณาการมีภาคีเครือขายจากหลายภาคสวน เชน ศธ. พมจ.  อปท. ผูนําชุมชน  

แกนนําวัยรุน  องคกรเอกชน สมัชชาสุขภาพเขามามีสวนรวมทําใหสามารถวิเคราะหสภาพปญหา จัดลําดับความ 

สําคัญของปญหา กําหนดกลยุทธ/มาตรการแนวทางการแกไขปญหา รวมถึงการกํากับติดตาม ประเมินผลระดับ

จังหวัดมีความชัดเจน ระดับตําบลการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในการแกไขปญหายังไมชัดเจนสวนใหญใชกระบวน 

การประชาคมหมูบาน ทําใหมีโครงการในการแกปญหานอยสวนใหญเปนการอบรมซึ่งไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

การบูรณาการระดับพื้นที่จึงควรมีการคืนขอมูลอยางรอบดานใหแกผูรวมจัดทําประชาคม การจัดกลุมเปาหมายและ

การบูรณาการการแกปญหาวัยรุนในสถานศึกษามีความชัดเจน เชน การสอนเพศศึกษา การจับคูการทํางานระหวาง

โรงเรียนและโรงพยาบาล สวนวัยรุนในชุมชน และสถานประกอบการยังไมชัดเจน การประเมินผลการบูรณาการการ

ปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนโดยใชแผนทีท่างเดินยุทธศาสตรยังไมชัดเจนสวนใหญเปนการประเมินผล

แผนการบูรณาการในภาพรวมของจังหวัด 

๓.  กลไกการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 
      ระดับจังหวัดมีการประชุมช้ีแจงกลไกการขับเคลื่อนแกผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางาน และ 

ผูรับผดิชอบงานหลักระดับอําเภอ ระดับอําเภอใชกลไกของคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ

ระดับอําเภอ และ คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแมและเด็กระดับอําเภอ ระดับตําบลใชแผนชุมชน และกองทุนสุขภาพ

ตําบล มีการปรับคณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และบูรณาการแผนการปฏิบัติกับ

งานเอดส งานแมและเด็ก งานอนามัยโรงเรียน ระดับตําบลมีการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติโดยการประชุมช้ีแจงแก

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คณะกรรมการ

กองทุนสุขภาพตําบล ผูบริหารโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแกนนําเยาวชน และไดรับงบประมาณในการ

ขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติจากงบพัฒนาจังหวัด งบสงเสริมและปองกันโรค งบสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย กองทุนสุขภาพตําบล และองคกรเอกชนในแตละพื้นที่ มีกระบวนการกํากับติดตามการขับเคลื่อนแผนสู

การปฏิบัติ โดยการกําหนดเปนตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดรวมระดับจังหวัดกําหนดวิธีการประเมินและระยะเวลาประเมินที่

ชัดเจน การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนปจจัยแหงความสําเร็จ และปญหาอุปสรรค ในการ

ขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติระดับจังหวัดและพื้นที ่ ควรมีการสะทอนความคิดเห็นในการดําเนินงานจากผูปฏิบัติงาน

ระดับพื้นที่เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนางานอยางตอเน่ือง  

๔.  การบริหารจัดการงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของจังหวัด 
       ผูบริหารระดับจังหวัดไดแก ผูวาราชการจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ใหความสําคัญกับงาน

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นปญหาเรื่องการต้ังครรภในวัยรุนและไดกําหนดเปน

นโยบายระดับจังหวัด เกิดการบูรณาการการทํางาน งบประมาณ บุลากร และการบริหารจัดการกับแผนพัฒนาสุขภาพ

๒๙ 



ของจังหวัด การบริหารจัดการในระดับสาธารณสุขจังหวัดไดจดัโครงสรางงานใหมีผูรับผิดชอบงานชัดเจนปรับรูปแบบ

การทํางานที่สอดคลองกับสภาพปญหา และบูรณาการกับงานเอดส งานแมและเด็ก และงานอนามัยโรงเรียน 

งบประมาณในการดําเนินงานระดับจังหวัดใชงบ PP Area Base งบพัฒนาจังหวัด และงบอื่นๆ ระดับพื้นที่ใชงบ

กองทุนสุขภาพตําบลและงบอุดหนุนของ อปท. ดานการพัฒนาบุคลากรควรมีแผนและงบประมาณในการพัฒนาที่

ชัดเจน การบริหารจัดการงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของจังหวัดควรมีการประเมินผลลัพธการดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับเปาหมายเพื่อวางแผนพัฒนางานอยางตอเน่ือง  

ผูสรุปผลการติดตามประเมินผล 

๑. นพ.นิธิรัตน  บุญตานนท  นายแพทยปฏิบัติการ   ศูนยอนามัยที่ ๕ นครราชสีมา 
๒. นางทรงคูณ  ศรีดวงโชติ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   ศูนยอนามัยที่ ๕ นครราชสีมา 
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