
ประเมนินโยบายจงัหวดัยะลา 
“ชาวยะลาสขุภาพด ีต ั�งแตก่อ่นเกดิจากครรภม์ารดา

สูเ่ชงิตะกอนอยา่งมศีกัดิ&ศร”ี

“Yala Healthy life
Before Womb  to Tomb with Dignity”

Policy Evaluation

นายแพทยส์วสัดิ  อภวิจันวีงศ์
นางเพลนิพศิ   พงศป์รญิญากลุ                             
นางทศันยี ์     สมสมาน
นางวรรณา     บรุี
นางฮามเีนาะ  สดุวไิล



ทีCมาและความสําคญัของปญัหา 

จังหวัดยะลา 

อตัรามารดาตาย 60.80:การเกดิมชีพีแสนคน(ไมเ่กนิ36) 

อตัราทารกตายปรกิําเนดิ 9.20:การเกดิมชีพีพันคน(เป้าหมายไมเ่กนิ 9)

สตปิัญญาเด็กตํ4ากวา่คา่เฉลี4ยประเทศ 96.52(ประเทศ 98.59 )



อัตราต่อแสน อัตราต่อพัน

ไม่เกิน 36 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ

ไม่เกิน 9 ต่อพัน
การเกิด

ปี พ.ศ.

(4 ราย)

(3 ราย)

(1 ราย)

(6 ราย)

(1 ราย)

3

(5 ราย) 
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ปี 

ไม่เกนิ

ร้อยละ 10

ร้อยละ

5



ปัญหาสขุภาพและปัญหาสาธารณสขุ(ตอ่)

ประชากรจังหวดัยะลา กําลงัเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายเุพิ4มขึ;น

วยัแรงงาน  พฤตกิรรมเสี4ยงตอ่โรคไมต่ดิตอ่เรื;อรัง

อตัราซดีในหญงิตั ;งครรภร์อ้ยละ 14.83 (เป้าหมายไมเ่กนิ 10)



     กําหนดนโยบาย 

“ชาวยะลาสขุภาพด ี ตั ;งแตก่อ่นเกดิจากครรภม์ารดา

สูเ่ชงิตะกอน/หลมุฝังศพ  อยา่งมศีกัดิศร”ี
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กรอบแนวคดิวจิยั

9

Conceptual Framework “CIPP Model”

“Before Womb to Tomb” Policy Evaluation

2012 – 2016

- บริบทพื้นที่
- Policy

- Before Womb
- From Womb
- After Womb
- To Tomb

- 3 M
- Man – Staff
- Money – Budget
- Material – Resources

- M  Management

- Deploy
- Announce
- Administrative   

Meeting
- Supervise

-Implementation 
on going
-progression

-obstacles

Output
- Participants   - Committee

Outcome
   - satisfaction of health 

staffs

Impacts 
2012,2013,2014,2015,2016 

- mobility
- mortality

Context Input Process Product

Feed back
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วัตถปุระสงค์

1.เพื4อประเมนิการนํานโยบายของผูบ้รหิารระดบั
อําเภอไปถา่ยทอดสูผู่ป้ฏบิตั ิ

2.เพื4อประเมนิการนํานโยบายสูก่ารปฏบิตัขิอง
บคุลากรระดบัพื;นที4

3. เพื4อศกึษาปัญหา อปุสรรคในการดําเนนิงานตาม
นโยบาย
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ระเบยีบวธิวีจิยั
รปูแบบ  การวจิัยแบบผสมวธิ(ีMixed methods research) 
เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ การวจิัยเพื4อพัฒนา(Research 
and Development)

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตั ิ
    ผูบ้รหิาร - ผูบ้รหิารใน สสจ. 2+10 คน
            - ผอ.รพ./สสอ. 8+8
            - ผอ.รพ.สต. ทกุแหง่ 80 คน
    ผูป้ฏบิตั ิ - ระดบัจังหวดั/อําเภอ/ตําบล
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     - เชงิปรมิาณ แบบสอบถาม  
     - เชงิคณุภาพ สมัภาษณ์เจาะลกึเฉพาะราย/เฉพาะประเด็น
                      สนทนากลุม่

เครื4องมอืที4ใชเ้ก็บขอ้มลู



ผลการศกึษา  ตามกรอบการประเมนิ  CIPP  Model

C : Context   ดา้นบรบิท 

I   : Input       ดา้นปัจจัยนําเขา้

P : Process  กระบวนการดําเนนิงาน

P : Product   ผลลัพธ์



 Context ด้านบริบท

• ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายเห็นดว้ยและมีความเชื!อมั!นในนโยบาย 
พร้อมที!จะร่วมขบัเคลื!อนโดยไม่เรียกร้องทรัพยากรใดๆเพิ!มเติม มีเพียง
ส่วนนอ้ยเห็นวา่เป็นการเพิ!มภาระงาน กลุ่มผูบ้ริหารยงัมีบางส่วนไม่
เขา้ใจนโยบายและไม่สามารถเชื!อมโยงกบังานปัจจุบนัได้
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Context บรบิท



Input ด้านปัจจัยนําเข้า

• สนบัสนุนเนื2อหาวิชาการ 

• งบประมาณและวสัดุครุภณัฑ1์3.3 ลา้นบาทและเวชภณัฑค์่ายาเสริม
ธาตุเหลก็ 5.3 ลา้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบดาํเนินการปี 2555 
และจากกองทุนส่งเสริมป้องกนัและกองทุนตาํบล



Process ด้านกระบวนการ

• ไดป้ระกาศนโยบายและบรรจุไวใ้นปฏิทินสาธารณสุขจงัหวดัยะลา ซึ!ง
ผูบ้ริหารระดบัอาํเภอไดน้าํสู่การปฏิบตัิระดบัอาํเภอและตาํบล โดยการ
ประชุ คปสอ.และ ผอ.รพ.สต.และติดตาม  ควบคุม กาํกบั ประเมินผล
ตามตวัชี2วดั ประสานงานงบประมาณกองทุนตาํบลกบัทอ้งถิ!น



Process กระบวนการนาํนโยบาย
“Before Womb to Tomb with Dignity”

จงัหวดัยะลา   ปี 2555 สู่การปฏิบตัิ 
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นโยบาย

Before 

Womb 

to Tomb

8 พ.ย.2554

สื!อสาร
ถ่ายทอด

นาํไป
ปฏิบตัิ

นิเทศ
ติดตาม

ประเมินผล

ลดปัญหา
สาธารณสขุ

จงัหวดั

อาํเภอ

ตาํบล

ประชุมชี2แจง
แจกเอกสาร
ผูบ้ริหารระดบั
จงัหวดัและอาํเภอ

โดยตรง จากจงัหวดั สู่ ตาํบล



Product ด้านผลผลติ

• บุคลากรสาธารณสุขมีส่วนร่วมทุกระดบั จาํนวน 1,196 คน ซึ!ง
รับทราบนโยบายและดาํเนินงานควบคู่ไปกบังานประจาํ รวมถึงผูบ้ริหาร
การศึกษา 257 คน และคณะกรรมการบูรณาการระดบัจงัหวดั 53 
คน ไดเ้ขา้ร่วมรับทราบนโยบาย สาํหรับผลลพัธ์และผลกระทบดา้น
สถานสุขภาพจะประเมินเมื!อสิ2นสุดปีงบประมาณของแต่ละปี
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Outcome/Impact ปี 2555

•อตัราภาวะซดีในหญงิตั ;งครรภ์
•โรคตดิตอ่ และไมต่ดิตอ่ อําเภอ
ควบคมุโรคเขม้แข็ง
•ปัญหาทนัตะสาธารณสขุ
•ปัญหายาเสพตดิรายใหม่



สรุปและข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค

• การจดัสรรงบประมาณล่าชา้ ตวัชี2วดัไม่ชดัเจน การจดัการดา้นขอ้มูล
ซํ2าซอ้น ตอ้งปรับปรุงและพฒันารายละเอียดบางส่วน 

• จากผลการศึกษาในครั2 งนี2 มีความจาํเป็นตอ้งเพิ!มการอธิบายแนวทางการ
ดาํเนินงานเพื!อการดูแลในแต่ละกลุ่มอายแุก่กลุ่มผูบ้ริหารเพื!อเปิดโอกาส
ใหม้ีการซกัถาม หรือเปิดอภิปรายเพื!อวิพากยน์โยบาย 

• ร่วมกบัการติดตามดูแลอยา่งต่อเนื!อง  

• ปัจจยัแห่งความสาํเร็จอยูท่ี!ชุมชนและภาคประชาชนที!มีความเขม็แขง็และ
มีส่วนร่วม ซึ!งตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัเสริมสร้างกลไกเหล่านี2 ต่อไป
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สวสัดคี่ะ


