
 

โดย  นายแพทยด์เิรก ข าแป้น        

ผูอ้ านวยการส านกัโรคไมต่ดิตอ่ 

 

การขบัเคลือ่นนโยบายเพือ่พฒันาคณุภาพบรกิาร 

ป้องกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 
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4 x 4 x 4 models for WHO/UN 
 NCD prevention &control  

CVD 
DM 
Cancer 
Chronic Resp. 

Raised blood pressure 
Overweight/obesity 
Raised blood glucose 

Raised lipids 

Tobacco use 
Unhealthy diet 

Physical inactivity 
Harmful use of alcohol 

Globalization 
Urbanization 

Population ageing 

4 Biological changes 

Underlying drivers 

4 Behavioural 

risks 

4 Diseases 

Social Determinants   of Health 



สถานการณ์ปญัหาสขุภาพของประชากรไทย (DALY พ.ศ.2556) 

การสญูเสยีปีสขุภาวะของประชากรไทยอาย ุ 
จ าแนกตามเพศ และรายโรค ทกุกลุม่อาย ุ(10 อนัดบัแรก) 

ชาย  หญงิ  

ล าดบัโรค   รอ้ยละ  ล าดบัโรค   รอ้ยละ  

1. การเสพตดิเครือ่งดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล ์

8.8 1. โรคหลอดเลอืดสมอง 8.2 

2. อบุตัเิหตทุางถนน 8.0 2. โรคเบาหวาน 7.9 

3. โรคหลอดเลอืดสมอง 6.9 3. โรคซมึเศรา้ 5.4 

4. โรคมะเร็งตบั 4.4 4. โรคหวัใจขาดเลอืด 4.1 

5.โรคหวัใจขาดเลอืด 4.4 5. ตอ้กระจก 3.7 

6. การตดิเชือ้ HIV/ เอดส ์ 4.2 6. โรคขอ้เสือ่ม 3.2 

7. โรคเบาหวาน 3.9 7.การตดิเชือ้ HIV/ เอดส ์ 2.9 

8. โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 3.4 8.อบุตัเิหตทุางถนน 2.7 

9. ภาวะตบัแข็ง 3.3 9.ภาวะโลหติจาง 2.6 

10.โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 2.3 10.โรคมะเร็งตบั 2.5 
ทีม่า : Disability-Adjusted Life Year (DALY) พ.ศ.2556 

 ใน 10 อนัดบัแรกสว่นใหญม่ี
สาเหตมุาจากกลุม่โรค NCDs 
 

 เพศชาย การเสพตดิเครือ่งดืม่ที่
มแีอลกอฮอลเ์ป็นอนัดับ 1 
รองลงมาคอือบุตัเิหตทุางถนน
และโรคหลอดเลอืดสมอง 
 

 เพศหญงิ โรคหลอดเลอืดสมอง 
เป็นอนัดับ 1 รองลงมาคอื
โรคเบาหวาน และโรคซมึเศรา้ 



ชาย  หญงิ  

ล าดบัโรค   รอ้ยละ  ล าดบัโรค   รอ้ยละ  

1. อบุัตเิหตทุางถนน  32.5 1. อบุัตเิหตทุางถนน  12.9 

2. การถกูท ารา้ย 7.1 2. โรคซมึเศรา้  11.1 

3. เสพยต์ดิเครือ่งดืม่ทีม่Aีlc  6.8 3. การตดิเชือ้ HIV /AIDs  8.6 

4. การตดิเชือ้ HIV/AIDs 6.2 4. ภาวะโลหติจาง 7.5 

5. การท ารา้ยตนเอง 3.6 5. โรควติกกงัวล  6.2 

ชาย  หญงิ  

ล าดบัโรค   รอ้ยละ  ล าดบัโรค   รอ้ยละ  

1. เสพยต์ดิเครือ่งดืม่ทีม่Aีlc  13.2 1. โรคซมึเศรา้  8.1 

2. อบุัตเิหตทุางถนน  8.0 2. โรคเบาหวาน 6.5 

3. การตดิเชือ้ HIV /AIDs 6.8 3. โรคขอ้เขา่เสือ่ม 5.5 

4. โรคหลอดเลอืดสมอง 6.3 4. โรคหลอดเลอืดสมอง 5.5 

5. โรคมะเร็งตับ 5.4 5. การตดิเชือ้ HIV AIDs 5.2 

ชาย  หญงิ  

ล าดบัโรค   รอ้ยละ  ล าดบัโรค   รอ้ยละ  

1. โรคหลอดเลอืดสมอง 10.6 1. โรคหลอดเลอืดสมอง 12.0 

2. โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 8.1 2. โรคเบาหวาน 10.7 

3. โรคเบาหวาน 6.2 3. โรคหัวใจขาดเลอืด 6.0 

4. โรคหัวใจขาดเลอืด 6.0 4. ตอ้กระจก 5.4 

5. โรคมะเร็งตับ 4.9 5. โรคสมองเสือ่ม 5.4 

การสญูเสยีปีสขุภาวะของประชากรไทยอาย ุจ าแนกตามอาย ุ(5 อนัดบัแรก) 

สาเหตกุารสญูเสยีปีสขุภาวะของประชากรไทย 
 15-29  ปี ในเพศชายและหญงิ อนัดบั 1 คอื 
อบุตัเิหตทุางถนน  
 

 30-59  ปี อนัดบั 1ในเพศชาย คอื เสพยต์ดิ
เครือ่งดืม่ทีม่ ีAlc สว่นในเพศหญงิ คอื โรคซมึเศรา้ 
 

 60  ปีข ึน้ไป ในเพศชายและหญงิ 5 อนัดบัแรก
สว่นใหญเ่ป็นกลุม่โรค NCD 

ทีม่า : Disability-Adjusted Life Year (DALY) พ.ศ.2556 



ลดตายกอ่นวยัอนัควรจากโรค NCDs  
25% 

ลดการบรโิภคเกลอื/โซเดยีม 30% 

ลดการบรโิภคยาสบู  30% 

ลดการขาดกจิกรรมทางกาย 10% 

ลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์10% 

 
ลดภาวะความดนัโลหติสงู 25% 

 

ผูท้ ีเ่ส ีย่งสงูตอ่ CVD ไดร้บัยาและค าปรกึษา 

50% 

ภาวะเบาหวาน/โรคอว้นไมเ่พิม่ 0% 

 
ยาและเทคโนโลยทีีจ่ าเป็นครอบคลมุ 80% 

 

National Health Assembly , working group 

กรอบเป้าหมายโรคไมต่ดิตอ่ระดบัโลก 9 เป้าหมาย ปี พ.ศ.2568 (ค.ศ. 2025)  



Service  
Excellence 

People  
Excellence 

P&P  
Excellence 

Governance 
Excellence 

1. พฒันาคณุภาพชวีติคนไทยทกุกลุม่วยั 

2. การป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 

3. การลดปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 

4. การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

1. มกีารพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ

2. การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 

3. ระบบการแพทยฉุ์กเฉนิครบวงจรและการสง่ตอ่ 

4. การพฒันาคณุภาพหนว่ยงานบรกิารดา้นสขุภาพ 

5.การพฒันาตามโครงการพระราชด ารแิละพืน้ทีเ่ฉพาะ 

6.ประเทศไทย 4.0 ดา้นสาธารณสขุ 

1. พฒันาการวางแผนก าลงัคนดา้นสขุภาพ (HRP) 
2. การผลติและพฒันาก าลงัคนสูค่วามเป็นมอือาชพี 
3. เพิม่ประสทิธภิาพบรหิารจดัการก าลงัคนดา้นสขุภาพ 
4. พฒันาเครอืขา่ยก าลงัคนดา้นสขุภาพ 

1. พฒันาระบบธรรมาภบิาลและคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
2. พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศและกฎหมายดา้นสขุภาพ 
3. การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงัสขุภาพ 
4.การพฒันางานวจิยัและองคค์วามรูด้า้นสขุภาพ 
5.การปรบัโครงสรา้งและพฒันากฎหมายดา้นสขุภาพ 

Road map แผนยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี ดา้นสาธารณสขุ (4 Phase) 

วางรากฐาน 

Phase 1 (2560-2564) 

สูค่วามย่ังยนื 

Phase 3 (2570-2574) 

สรา้งความเขม้แข็ง 

Phase 2 (2565-2569) 

เป็น 1 ใน 3  
ของเอเชยี 

Phase 4 (2575-2579) 

4 Excellence Strategies  
(16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตวัชีว้ดั) 

ทีม่า : สนย สป มอบนโยบาย กทสธ ปี 2560, 15 กย 59  



 2. มาตรการดา้นขอ้มลู 
     เฝ้าระวงัสอบสวนโรค 

เป้าหมายการด าเนนิงานโรคไมต่ดิตอ่ ปี 2560 

1. มาตรการลดการเขา้ถงึ 
ปจัจยัเสีย่งตอ่โรคไมต่ดิตอ่ 

3. มาตรการป้องกนั 
    ระดบัชุมชน  

4. มาตรการป้องกนัในสถาน
บรกิารสาธารณสขุ 

• อตัราผูป่้วยความดนัโลหติสงูและ/หรอืเบาหวานรายใหม ่ 
(DM รายใหม ่190,000 คน/HT รายใหม ่390,000 คน) 

• รอ้ยละของผูป่้วย DM, HT ทีข่ ึน้ทะเบยีนไดร้บัการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่
โรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD Risk) (≥ 80%) 

• รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุได ้    
(≥ 40/50%) 

เป้าหมาย 
ตายกอ่นวยัอนั
ควรจาก NCDs 
ลดลง 25% 

ภายในปี 2568 



แผนยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิชีวีติไทยระยะที2่:
ยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่

ระดบัชาต ิ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 



1 
• เพิม่ความเขม้แข็งการสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ และการผลกัดนัเชงินโยบาย 

2 
• เพิม่ความเขม้แข็งแกศ่กัยภาพของประเทศ การ
ปฏบิตัริว่มระหวา่งหลายภาค ีภาคสว่น 

3 
• ลดปจัจยัทีเ่พ ิม่ความเสีย่งและปจัจยัทางสงัคมทีส่ง่ผล
ตอ่ความเสีย่งตอ่โรคไมต่ดิตอ่ 

4 
• เพิม่ความเขม้แข็งและปรบัระบบบรกิารสขุภาพ มี
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 

5 
• สง่เสรมิ และสนบัสนนุสมรรถนะทางดา้นการวจิยัและ
พฒันาทีม่คีณุภาพสงู 

6 
• ตดิตาม ประเมนิ แนวโนม้และปจัจยัตอ่การป้องกนั
ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 

Vision 

ประเทศไทยปลอดจาก
ภาระทีป้่องกนัไดด้ว้ย
โรคไมต่ดิตอ่ 
(A country  free of the avoidable 
burden of  Non - Communicable 
Diseases) 

Goal 

เพือ่ลดภาระ 
การป่วย การตาย  
และความพกิาร  
ทีป้่องกนัได ้

วตัถปุระสงค ์
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ยุทธศาสตร์ 

1.พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมาย 
ที่สนับสนุนการควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 

2.เร่งขับเคลื่อนทางสงัคม 
สื่อสาธารณะและประชาสัมพันธ์ 

อย่างต่อเนื่อง 

3.การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่นและภาคี
เครือข่าย 

4.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ 
การจัดการข้อมูล 

5.ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อ 
ลดเสี่ยงและลดโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์

โรคและบริบทพื้นที่ 

6.พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ 
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ยทุธศาสตรก์ารป้องกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 

ยทุธศาสตร ์2   
เรง่ขบัเคลือ่น

ทางสงัคมและสือ่
สาธารณะอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

 

ยทุธศาสตร ์1  
พฒันานโยบาย
สาธารณะและ
กฎหมายที่
สนบัสนนุการ
ควบคมุ ป้องกนั
โรคไมต่ดิตอ่ 

ยทุธศาสตร ์3  
การพฒันา

ศกัยภาพชุมชน/
ทอ้งถิน่ และ 
ภาคเีครอืขา่ย  

 

ยทุธศาสตร ์4   
พฒันาระบบ 
เฝ้าระวงั 

และการจดัการ
ขอ้มลู 

 

ยทุธศาสตร ์5  
ปฏริปูการ

จดับรกิารเพือ่ลด
เสีย่งและลดโรค 
ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์โรค
และบรบิทพืน้ที ่  

ยทุธศาสตร ์6  
พฒันาระบบ
สนบัสนุนเพือ่
ขบัเคลือ่นการ
ด าเนนิงานตาม
ยทุธศาสตร์

อยา่งบรูณาการ 
 

กลยทุธ ์
1.1 เรง่รดัใหเ้กดิ  
      นโยบายสาธารณะ  
      ระดบัชาต ิ 
1.2 พฒันามาตรการทาง 
      การเงนิ การคลงั   
      ภาษกีารผลติ    
      การตลาด การ 
      บรโิภค 
1.3 สง่เสรมิใหม้นีโยบาย 
     สาธารณะระดบั  
     สถาบนั องคก์รที ่
     สรา้งสภาพแวดลอ้ม 
1.4 พฒันากฎหมายและ 
     สรา้งความเขม้แข็ง 
     มาตรการบงัคบัใช ้
     กฎหมาย 
1.5 สรา้งเสรมิการบงัคบั 
     ใชก้ฎหมาย 

 

กลยทุธ ์
2.1 พฒันาการ 
      บรหิารจดัการ 
      ดา้นการสือ่สาร  
      ตอ่สาธารณะ 
2.2 พฒันา 
      เครอืขา่ยดา้น 
      การสือ่สาร 
      ความเสีย่ง 
2.3 พฒันาเนือ้หา 
      การสือ่สารและ 
      เพิม่ชอ่ง 
      ทางการสือ่สาร 
2.4 การเฝ้าระวงั 
     และการตอบโต ้

     ขอ้มลูขา่วสาร  
 

 
 

กลยทุธ ์
3.1 พฒันากลไก 
     ใหชุ้มชน  
     ทอ้งถิน่ ภาค ี
     เครอืขา่ยเขา้ 
     มามสีว่นรว่ม 
3.2 พฒันา 
     ศกัยภาพ  
     ประชาชน 
     ชุมชน 
  
 

 
 

กลยทุธ ์
4.1 พฒันาการ 
     เชือ่มโยงขอ้มลู 
     ในทกุระดบั 
4.2 พฒันา  
     ศกัยภาพการ 
     จดัการขอ้มลู  
     และวเิคราะห ์
     ขอ้มลู 
4.3 พฒันาระบบ 
     เฝ้าระวงัโรค 
     ไมต่ดิตอ่ และ 
     ปจัจยัเสีย่ง 
  
 

 

กลยทุธ ์ 
5.1 ปฏริปูรปูแบบ 
     บรกิารเพือ่คดั 
     กรองและลด 
     ความเสีย่งใน 
     กลุม่ประชากร 
     ท ัว่ไป และ 
     กลุม่เสีย่งที ่
     หลากหลาย 
5.2 ปฏริปู 
     กระบวนการ 
     จดับรกิาร  
     สขุภาพใหแ้ก ่
     ผูป่้วยเรือ้รงั 
  
 

 
 

กลยทุธ ์
6.1 พฒันากลไกการ 
     ขบัเคลือ่นตาม 
     ยทุธศาสตรโ์ดย 
     ภาคตีา่งๆม ี
     สว่นรว่ม 
6.2 พฒันาระบบ 
     ตดิตาม 
     ประเมนิผล 
     ทกุระดบั 
6.3 พฒันาบคุลากร 
     ทกุภาคเีครอืขา่ย 
     ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
6.4 บรูณาการ 
     งานวจิยั การ 
     จดัการความรู ้
     และนวตักรรม 
  
 



โครงสรา้งภาพรวมของการด าเนนิงานในปจัจบุนั 

ส านกั NCD 

สคร. 

กรม คร. 

ส านกัยาสบู 

ส านกั 
แอลกอฮอล ์

กรมอนามยั 

กรม สบส. กรมสขุภาพจติ 

กรมการแพทย ์กรมแพทยแ์ผนไทย 

อย. 

สนย. 

จงัหวดั 
สสจ. / รพ. 

เขตสขุภาพ 

สบรส. 

ส านกัปลดัฯ สธ. สปสช. 

สสส. 

ภาคเีครอืขา่ย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กระทรวง 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สสว. 
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เครอืขา่ย
เด็กไทย 

ไมก่นิหวาน 

เครอืขา่ย 
ลดเค็ม 

เครอืขา่ย 
คนไทยไรพ้งุ 

ครอืขา่ย 
สงัคมไทย
ปลอดบหุรี ่ 

เครอืขา่ย 
งดเหลา้ 

CCS 



 
ตวัชีว้ดั 

 
เป้าหมาย 2560  

ประเด็นเนน้หนกั ระดบั 
การรายงาน 
ขอ้มลู 

PA  
ปลัด 

สตป.  PA  
กรม 

Promotion & Prevention Excellence (สง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคเป็นเลศิ)  

แผนงานที ่2 : การป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 

1. อัตราการเสยีชวีติจากการจมน ้า ≤ 5.0 ตอ่ประชากรเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี
แสนคน 

√ ประเทศ 

2. อัตราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน ไมเ่กนิ 18 ตอ่ประชากรแสนคน √ √ √ ประเทศ 

3. อัตราผูป่้วยความดนัโลหติสงูและ/หรอื
เบาหวานรายใหม ่

DM = ลดลงรอ้ยละ 5.0  
       (จ านวนผูป่้วยDMรายใหม ่190,000 คน) 
HT = ลดลงรอ้ยละ 2.5  

       (จ านวนผูป่้วยHTรายใหม ่390,000 คน) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

จงัหวดั 

Service Excellence (บรกิารเป็นเลศิ) 

แผนงานที ่6 : การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan)  

4. รอ้ยละของผูป่้วย DM, HT ทีข่ ึน้ทะเบยีน
ไดร้ับการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจ
และหลอดเลอืด 

≥  รอ้ยละ 80 √ √ √ 
 

จงัหวดั 

5. รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและโรค
ความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุได ้

DM  ≥  รอ้ยละ 40 
HT  ≥   รอ้ยละ 50 

√ เขต 

ตวัชีว้ดัภายใตแ้ผนยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (ประกอบดว้ย 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตวัชีว้ดั) 
ความเชือ่มโยงตวัชีว้ดักระทรวง ส านกัตรวจฯ  กรม  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 



 ผูป่้วย DM HT รายใหม่   ลดลง 

การคดักรองความ
เสีย่งและโรค 

ฉลากโภชนาการ 
การพฒันาและเพิม่
การใช ้healthier 

choice 

ผลกัดนัยุทธศาสตร ์
ลดการบรโิภคเกลอื

สู่ ครม. 

การจดัการความ
เสีย่งในชมุชน 

การจดัการลดเสีย่ง
ในประชาชนทัว่ไป
และกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ 

การเฝ้าระวงัปัจจยัเสยีง
โดยชมุชน ครอบครวั 

การบงัคบัใช ้กม. 
แอลกอฮอล ์ยาสูบ 

พฒันาศกัยภาพ
ภาคเีครอืข่าย 

รณรงคส์ือ่สาร
สาธารณะ 

เทศบาล 
(องคก์ร

หวัใจดเีดมิ) 

อสม. อสค.โดยพืน้ที ่
ครู 
ทมีปรกึษาเชงุิรุก 

เคร ือ่งมอื/ 
คูม่อื/ 

APP/Info  
 

 รร. (ภาคเหนือ อืน่ๆ) 
 สถานประกอบการ 
(5 สคร.) 

1มาตรการลดการ
เขา้ถงึ 

ปัจจยัเสีย่งตอ่โรค
ไม่ตดิตอ่ 

3มาตรการป้องกนั 
    ระดบัชมุชน  

4 มาตรการป้องกนั
ควบคุมในสถานบรกิาร

สาธารณสุข 

3มาตรการป้องกนั 
    ระดบัชมุชน  



•   ผูป่้วย DM HT ไดร้บัการคดักรอง CVD Risk  
•   ผูป่้วย DM ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดไดด้ ีเพิม่ขึน้ 
•   ผป.HT ทีค่วบคุมระดบัความดนัโลหติไดด้เีพิม่ขึน้ 

พฒันาคลนิิก 
 NCD Clinic 

Plus   

ปี 2560 

พฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 

พฒันาระบบขอ้มูล 

พฒันาเครือ่งมอื
สนบัสนุนการใหบ้รกิาร 

 
CM ,SM  
 –CVD,CKD 
- Standard DMHT 
prevention package 
 

โปรแกรมเชือ่มโยง CVD risk 
พฒันา  Dashboard 

ขอ้มูลเฝ้าระวงัพฤตกิรรมใน
สถานประกอบการ 

- CVD,CKD 
- Standard DMHT 
prevention 
package 

เป้าหมาย 

4 มาตรการป้องกนั
ควบคุมในสถาน

บรกิารสาธารณสุข 

 2มาตรการดา้น
ขอ้มูล 

เฝ้าระวงั 

สอบสวนโรค 
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