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 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสำาคัญด้านการพัฒนางานสาธารณสุขในทุกระดับและ 

ทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มวัย 

ห่างไกลโรค และลดอัตราการเจ็บป่วย โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็น 

รูปธรรมและมีความเสมอภาค

 รายงานประจำาปี 2559 ของสำานักโรคไม่ติดต่อ จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำาเนินงาน

ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ อีกทั้งยังเป็นช่องทางการสื่อสารอีกรูปแบบ

หนึง่ให้แก่องคก์รภาครัฐ เอกชน และภาคเีครือข่ายทีเ่ก่ียวข้องทกุภาคส่วนไดน้ำาข้อมลูไปใช้ประโยชน ์

ซ่ึงประกอบดว้ย นโยบายและทศิทางการดำาเนนิงาน ผลการปฏบิตัริาชการประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 

2559 ผลงานเดน่และกิจกรรมตา่ง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง นอกจากนีส้ำานกัโรคไมต่ดิตอ่ ยังเนน้ถึงความสำาคญั

ของการเสริมสร้างแรงจงูใจ ความสัมพันธข์องบคุลากร โดยมุง่ผลกัดนัใหเ้ปน็องคก์รแหง่ความสุข  

บุคลากรสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ มีขวัญและกำาลังใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง

เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียว ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

 ในปีงบประมาณ 2560 สำานักโรคไม่ติดต่อ จะมุ่งเน้นการปรับบทบาทให้ทันต่อการ

เปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้มทางสังคม โดยการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตรสุ์ขภาพดี 

วิถีชีวิตไทยระยะท่ี 2 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2564) นอกจากนี้ยังเน้นการดำาเนินงานแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือกับ

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายสามารถควบคุมป้องกันปัญหา 

ด้านโรคไม่ติดต่อ

 สุดทา้ยนีข้อขอบคณุบคุลากรจากกลุม่ตา่ง ๆ  ของสำานกัโรคไมต่ดิตอ่ ที่ไดร้วบรวม เรียบเรียง  

วิเคราะหข้์อมลูดา้นโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ รวมถึงข้อมลูตา่ง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง ขอขอบคณุผูท้ีม่ี

ส่วนเก่ียวข้องทกุทา่นและหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัทำารายงานประจำาป ี2559 ในคร้ังนี้

ดิเรก ขำาแป้น

(นายแพทย์ดิเรก ขำาแป้น)

ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ

ก
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ความชุกปรับฐานอายุของปัจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ	 26
พ.ศ.2548,	2550,	2553,	2558

อัตราตายโรคทางเดินหายใจอุดก้ันเร้ือรัง	(J40-J44)	ระหว่างปี	2555	-	2558	 21
จำาแนกรายเขตสุขภาพ

การดำาเนินงานและกิจกรรมสำาคัญในการจัดการโรคไตเร้ือรังในคลินิกชะลอไตเส่ือม	 33

(CKD)	และชุมชน
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	 	 	 	 ปี	2543-2558
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แผนภาพท่ี	8	 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังสามารถชะลอความเส่ือมของไตได้	 	 35

แผนภาพท่ี	12	 จำานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีด่ืมสุราในพ้ืนท่ี	40	อำาเภอ	 	 58

	 	 	 	 เปรียบเทียบสงกรานต์	2555-2559

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี
25

59



สารบัญแผนภาพ (ต่อ)

แผนภาพท่ี	14	 จำานวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร	100,000	คน	ของเด็กอายุตำา่กว่า	15	ปี		 63

	 	 	 	 จากการตกนำา้	จมนำา้	ประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2542	-	2558	(ค.ศ.	1999	-	2015)

แผนภาพท่ี	16	 เปรียบเทียบการเสียชีวิตจากการจมนำา้ของเด็กอายุตำา่กว่า	15	ปี	ในประเทศไทย	 65

	 	 	 	 ปี	พ.ศ.	2556	-	2558	จำาแนกตามเขตพ้ืนท่ีเส่ียง

แผนภาพท่ี	18	 อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของประชากรไทยเปรียบเทียบระหว่าง	 70

	 	 	 	 รวมทุกกลุ่มอายุและกลุ่มอายุ	60	ปีข้ึนไป	ต่อประชากรแสนคน	ปี	พ.ศ.	2549	-	2558

แผนภาพท่ี	20	 อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของกลุ่มอายุ	60	ปีข้ึนไป		 	 71

	 	 	 	 ต่อประชากรผู้สูงอายุแสนคน	จำาแนกตามเขตสุขภาพ	ปี	พ.ศ.	2558

แผนภาพท่ี	22	 จำานวนผู้บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มของกลุ่มอายุ	60	ปีข้ึนไป	จำาแนกตามเพศ		 71

	 	 	 	 ปี	พ.ศ.	2554	-	2558

แผนภาพท่ี	15	 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร	100,000	คน	ของเด็กอายุตำา่กว่า	15	ปี		 	 63

	 	 	 	 จากการตกนำา้	จมนำา้ประเทศไทย	จำาแนกตามกลุ่มอายุ	ปี	พ.ศ.	2546	-	2558	

	 	 	 	 (ค.ศ.	2003	-	2015)

แผนภาพท่ี	17	 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร	 	 67

	 	 	 	 เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย	ปีงบประมาณ	2559

แผนภาพท่ี	19	 อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของกลุ่มอายุ	60	ปีข้ึนไป		 	 70

	 	 	 	 ต่อประชากรผู้สูงอายุแสนคน	ปี	พ.ศ.	2551	-	2558

แผนภาพท่ี	21	 ร้อยละของสาเหตุการพลัดตกหกล้มของกลุ่มอายุ	60	ปีข้ึนไปปี	พ.ศ.	2558	 71

แผนภาพท่ี	23	 แผนการดำาเนินงานปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	 	 87

ฉ

รายงานประจำาปี2559



นโยบาย
ด�านสาธารณสุข

ส�วนที่ 1



2

รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 1

นโยบายและแนวทางการด�าเนินงาน
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 1.  ใ ห้ความสำาคัญสูงสุดต่อการพัฒนางาน 

สาธารณสุขตามแนวพระราชดำา ริและโครงการ

เฉลมิพระเกียรต ิเพื่อเทดิพระเกียรตพิระบรมวงศานวุงศ ์

ทุกพระองค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 2.  บรูณาการองคป์ระกอบและบทบาทเขตสุขภาพ

ระหว่างสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดแูลสขุภาพคนไทยเปน็

ไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ 

 3.  พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้

ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันความเส่ียงต่อสุขภาพ 

และคุม้ครองผูบ้ริโภค ดว้ยความร่วมมอืของทกุภาคส่วน  

โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมนำา ร่วมทำา และ 

ร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย  

เอื้ออำานวยระบบสุขภาพแห่งชาติเช่ือมประสานทุก 

ภาคส่วน เข้าด้วยกัน 

 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 

หน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง  

การบริหารกำาลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ 

เพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง 

 5.  ให้ความสำาคัญในการพัฒนากำาลังคนด้าน

สาธารณสุขทั้งความรู้ทักษะ การผลิต การใช้การสร้าง 

ขวัญกำาลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ

สังคมปัจจุบัน 

 6.  วิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

และสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจร และเกิดผลดี

ต่อเศรษฐกิจไทย 

 7.  เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ 

ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพื่อประสิทธิผล  

ที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน 

 8.  สนับสนุนกลไกการทำางานสาธารณสุขให้เป็น

ไปเพ่ือส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและความผาสุก  

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

 

  ซื่อสัตย์

   สามัคคี

  มีความรับผิดชอบ

  ตรวจสอบได้โปร่งใส

  มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน

  กล้าหาญทำาในสิ่งที่ถูกต้อง

 1.  กำาหนดค่านิยมร่วมกันเพ่ือปฏิบัติมุ่งสู่เป้า

หมายคอืใหค้นไทยมสุีขภาพดตีามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

 2.  สนองนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล 

 3.  สานต่อนโยบายและโครงการในอดีตและ

ปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์ 

 4.  สร้างสามัคคีเพ่ือให้บุคลากรโดยส่วนรวมมี

ความสุขเหมือนชื่อกระทรวง

ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์คลินิก	เกียรติคุณ	นายแพทย์ปิยะสกล	สกลสัตยาทร

นโยบาย

ค่านิยม

แนวทางการทำางาน
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ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค ประจ�าปีงบประมาณ 2559 

 นโยบายการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคในปี 

2559 ได้ ให้ความสำาคัญต่อการเป็นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยง

ไปถึงงาน ในอนาคต ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และ

ระยะยาวที่ทอดเวลาถึง 2 ทศวรรษ ตามทิศทางและ

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและ การปฏิรูปประเทศ 

โดยได้กำาหนดเป้าหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จ 

ทั้งในระดับหน่วยงานวิชาการส่วนกลางและสำานักงาน 

ป้องกันควบคุมโรคในระดับภูมิภาค ที่เชื่อมโยงกับการ

พัฒนาระบบราชการในระดับประเทศ ระดับกระทรวง 

และระดับกรม ท้ังนี้ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานทุกระดับใน

สังกัดดำาเนนิการประเมนิตนเองเทยีบกับเปา้หมายทีต่ัง้ไว้

(Benchmark) เพื่อหาส่วนขาด เพื่อพัฒนา ให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายทิศทางและกลไกการบริหารจัดการ 

เชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 สู่การบรรลุวิสัยทัศน์องค์การ กล่าวคือ  

“กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรช้ันนำาระดับนานาชาติท่ี

สังคมเชื่อถือและ ไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจาก

โรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ” 

โดยยึดปรัชญาในการดำาเนินงาน “มีแผนงาน พ้ืนท่ี 

เปน็ฐาน ประชาชนเปน็ศูนย์กลาง บรูณาการในพ้ืนท่ี” 

โดยมีงานตามนโยบาย 10 เรื่อง ดังนี้ 

 1. ใ ห้ความสำาคัญสูงสุดต่อการพัฒนางาน

สาธารณสุขตามแนวพระราชดำา ริและโครงการ

เฉลมิพระเกียรตเิพื่อ เทดิพระเกียรตพิระบรมวงศานวุงศ์

ทุกพระองค์โดยถือว่าเป็นนโยบายสำาคัญที่ต้องดำาเนิน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบ

การจัดการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซำ้า และ 

ภัยคุกคาม ให้สามารถ สกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่าง

ทันท่วงที 

 3.  เร่งรัดการพัฒนาระบบจัดการโรคไม่ติดต่อ 

และอุบัติเหตุ 

 4.  เร่งรัดการพัฒนาระบบการจัดการปัจจัยเส่ียง

อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม 

 5.  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงทางสุขภาพ (Global 

Health Security Agenda : GHSA) โดยเร่งรัดการ

พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมระดับชาติ(International Training 

Center) และการฝึกอบรมเพื่อ สร้างความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน 

 6.  พัฒนากฎหมายใหม ่และประสานการมส่ีวนร่วม 

ของเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักในการบังคับใช้

กฎหมาย พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 และพ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 

 7.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ

บริการข้อมูลสำาหรับประชาชน และเช่ือมโยงข้อมูล

สำาหรับบุคลากร ด้านสาธารณสุขเพ่ือการวิเคราะห์

ประเมินสถานการณ์ โรค ตลอดจนข้อมูลสำาหรับ 

การตัดสินใจสำาหรับผู้บริหาร ที่ทันต่อสถานการณ์ 

 8.  พัฒนาประสิท ธิภาพการบริหารจัดการ  

ด้านกำาลังคนให้เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างขวัญ 

กำาลังใจให้มีความสุข ในการทำางาน 

 9.  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยการประเมิน

เทคโนโลยีการจดัการองคค์วามรู้และพัฒนาการป้องกัน

ควบคุมโรคอย่างครบวงจร 

 10. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของการ

จดัการแผนงาน ควบคูไ่ปกับการพัฒนาโครงสร้างองค์กร

ระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 

ดังกล่าวข้างต้น ได้อาศัย 6 ยุทธศาสตร์หลักของ 

กรมควบคมุโรคทีผ่า่นทบทวนและปรับปรุงให้ตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่เป็นพลวัต สู่การ

ลดปัญหาโรคและภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนางาน 

ด้านสุขภาพให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

นายแพทย์อำานวย	กาจีนะ	อธิบดีกรมควบคุมโรค
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1. พัฒนาองค�ความรู� เทคโนโลยี สร�างนวัตกรรมในการเฝ�าระวัง 
 ป�องกัน ควบคุมโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บ ตลอดจนข�อมูล
 การเฝ�าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บ
 ที่ได�มาตรฐานสากล
2. ถ�ายทอด ส�งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค�ความรู� 
 เทคโนโลยีในการเฝ�าระวัง ป�องกัน ควบคุมโรคไม�ติดต�อ
 และการบาดเจ็บให�กับภาคีเครือข�ายและประชาชน
3. ผลักดันให�เกิดนโยบายสาธารณะ และมาตรการด�านโรคไม�ติดต�อ
 และการบาดเจ็บและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการ
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ�าระวัง ป�องกัน 
 ควบคุมโรคไม�ติดต�อและการบาดเจ็บในระดับประเทศ
5. สร�าง สนับสนุน ส�งเสริมศักยภาพ และประสานความร�วมมือ
 ภาคีเครือข�ายการดำเนินงานระวังป�องกัน ควบคุมโรคไม�ติดต�อ
 และการบาดเจ็บ

. 

. 

. 
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22.

3.พันธกิจ

วิสัยทัศน�
“ เป�นองค�การชั้นนำด�านวิชาการ
ในการเฝ�าระวัง ป�องกัน 

ควบคุมโรคไม�ติดต�อ
และการบาดเจ็บของประเทศ

และระดับนานาชาติภายใน ป� 2563”



7

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ำาป
ี

25
59คณะผูบริหารของสำนักโรคไมติดตอ 

นายแพทยดิเรก ขำแปน
รักษาราชการแทน

ผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

นายแพทยชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ
นายแพทยเชี่ยวชาญ

รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

นางนงนุช ตันติธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

และรักษาการหัวหนากลุมปองกันบาดเจ็บจากจราจร

แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
นายแพทยเชี่ยวชาญ

รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

แพทยหญิงสุมนี วัชรสินธุ
นายแพทยชำนาญการพิเศษ

หัวหนากลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข

นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและแผนงาน

นางสาวสุชาดา เกิดมงคลการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมปองกันบาดเจ็บจากสาเหตุอ�นๆ

นางณัฐธิวรรณ พันธมุง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหนากลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

นางนิตยา พันธุเวทย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหนากลุมพัฒนาองคกร

นางสมพร คลายเณร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหนากลุมบริหารทั่วไป
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 2

 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้

ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มี

สาเหตหุรือปจัจยักำาหนดทีเ่ก่ียวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ 

การบาดเจบ็ พฤตกิรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบ

บริการที่ไม่เหมาะสม

 2.  กำาหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และ

รูปแบบการดำาเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกำาหนดที่เก่ียวเนื่อง

กับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม 

พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

 3.  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ

หรือปัจจัยกำาหนดที่เก่ียวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การ

บาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบ

บริการที่ไม่เหมาะสม

 4.  ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก 

และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

ไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกำาหนดที่เก่ียวเนื่องกับ

การบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม 

พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

 5.  เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัย

กำาหนดที่เก่ียวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ 

พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่

เหมาะสม

 6.  ปฏบัิตงิานร่วมกับหรือสนบัสนนุการปฏบัิตงิาน

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของส�านักโรคไม่ติดต่อ 

 ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2552 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554



11

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

9
ส่ว

นท
ี่ 2

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มพัฒนาองค์กร

 ศึกษา พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหารและดำาเนินการเกี่ยวกับ 

งานธุรการ สารบรรณ, งานการเงินและบัญชี งบประมาณ, งานพัสดุและยาน

พาหนะ อาคารสถานที่, งานการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินงานอื่นๆ 

ของสำานัก

1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2. กำาหนดพัฒนาและสนับสนุนมาตรฐาน หลักสูตร รูปแบบแนวทางคู่มือ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ

   ถ่ายทอดแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและอื่นๆในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

3.  ประสาน สนับสนุนและผลักดันนโยบายในการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

4.  พัฒนาศักยภาพ ประสาน ผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกร่วมกับภาคีเครือข่ายการป้องกัน 

    ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในและต่างประเทศ

5.  จัดทำาและเผยแพร่สารสนเทศการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสู่การดำาเนินงานป้องกันควบคุม

 โรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

6. จัดทำาคลังข้อมูลและประสานสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่น่าเชื่อถือได้ สามารถ

    อ้างอิงทั้งในเชิงวิชาการและนโยบายของประเทศ

7.  เฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด

8.  ประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมเสนอยุทธศาสตร์มาตรการในการดำาเนินงานป้องกันควบคุม

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

9.  สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล (PMQA) และตามหลักธรรมาภิบาล

2. การพัฒนาระบบการจัดทำา ถ่ายทอด ประสาน กำากับติดตาม และปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานของสำานัก 

   โรคไม่ติดต่อบรรลุเป้าหมายตามคำารับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค

3. การจัดการความรู้ (KM) ของสำานักโรคไม่ติดต่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ของสำานักโรคไม่ติดต่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีศักยภาพ

5. การพัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติราชการ (PMS) ของบุคลากรสำานักโรคไม่ติดต่อ 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงาน 
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 2

กลุ่มพฒันาระบบสาธารณสขุ

1. พัฒนาระบบป้องกันควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อ เพื่อการลดโรคไม่ติดต่อ

2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ

3.  เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

4. วิจัยและพัฒนา การป้องกันควบคุมโรค การจัดการโรค และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ

5. กำาหนดมาตรฐานหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานเครือข่าย

6. พัฒนาระบบป้องกันควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อ เพื่อการลดโรคไม่ติดต่อ

7. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเพื่อการป้องกัน

    ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

8.  วิจัยและพัฒนา การป้องกันควบคุมโรค การจัดการโรค และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ

9.  กำาหนดมาตรฐานหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานเครือข่าย

10.  พัฒนาศูนย์ความร่วมมือการประสานเครือข่ายระบบสาธารณสุขด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับนานาชาติ

11.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

1. จัดทำาแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตามกลุ่มวัย (กลุ่มเด็กวัยเรียน กลุ่มวัยทำางาน) 

 ระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข และรายละเอียดตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ จุดเน้นการดำาเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจำาปี 

 ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของสำานักโรคไม่ติดต่อให้มีความสอดคล้อง 

 และตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์สำาคัญ เช่นแผนพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค   

 (Revitalizing Disease Control Program : RDCP) แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service plan)  

 แผนปฏิบัติราชการประจำาปี ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้แก่ 

 ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรของหน่วยงานเครือข่าย

4. ร่วมจัดทำากรอบและประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของกระทรวง 

    สาธารณสุข ตลอดจนการรวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลการตรวจราชการประจำาปีรอบที่ 1

    และรอบที่ 2 เสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำาไปกำาหนดนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน

5.  วิเคราะห์และจัดทำาชุดข้อมูลสถานการณ์ อัตราการป่วยและตายจากโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บใน  

    ระดับกระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) รวมทั้งตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  

    โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผ่าน website ของสำานักโรคไม่ติดต่อ

    และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำาไปใช้ประโยชน์

6. พัฒนาข้อมูลข่าวสารโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ครอบคลุม ทันสมัยและ

 สามารถเข้าถึงง่ายเผยแพร่ผ่าน website ของสำานักโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประชานทั่วไป 

    นำาไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การสื่อสารเตือนภัยตลอดจนการบริหารจัดการ

 และติดตามผลการดำาเนินงาน

7.  ควบคุมดูแล ติดตั้ง บำารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำางาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่อง 

    คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร ของสำานักโรคไม่ติดต่อสามารถใช้งานได้

    อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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8.  สื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำาปีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

    โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำานักโรคไม่ติดต่อ

9.  ดำาเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำาปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำานักโรคไม่ติดต่อให้มี 

    ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 

10. กำากับติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

      ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค แผนปฏิบัติราชการและ  

      งบประมาณประจำาปีของสำานักโรคไม่ติดต่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

11.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร

1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการบาดเจ็บ

 จากการจราจร

2. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการด้านการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร

3. กำาหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร

 และผลกระทบ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย

4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนยีด้านการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 

 เอกชนและภาคีเครือข่าย

5. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการป้องกันการบาดเจ็บจากการจรจร

6. ติดตามสถานการณ์รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลจากการบาดเจ็บจากการจราจร

7. กำากับ ติดตามและประเมินผลการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับประเทศ

8. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการบาดเจ็บ

  จากสาเหตุอื่นๆ

2.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

3.  กำาหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและผลกระทบ 

    รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายจากสาเหตุอื่นๆ

4.  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการบาดเจ็บ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และภาคี

    เครือข่ายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติจากสาเหตุอื่นๆ

5.  ประสานและสนับสนุนการพัฒนาการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการป้องกันการบาดเจ็บ

    จากสาเหตุอื่นๆ

6.  ติดตามสถานการณรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากหลายแหล่งจากการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

7.  กำากับ ติดตามและประเมินผลการป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆในระดับประเทศ

8.  ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 2

การด�าเนินงานโครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ประจ�าปี 2559

 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 สำานักโรคไม่ติดต่อได้

ดำาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกรมควบคุมโรค 

ประกอบดว้ย 1.โครงการปอ้งกันโรคไมต่ดิตอ่ การพัฒนา

ระบบสาธารณสุข การบาดเจ็บจากการจราจร การจมนำ้า 

การบาดเจ็บอื่นๆ รวมทั้งการบริหารจัดการและพัฒนา

องคก์ร ภายใตง้บประมาณจดัสรรตามระบบปกต ิจำานวน 

25 โครงการ งบประมาณ 35,646,280 ล้านบาท 2.ได้

รับการสนบัสนนุงบประมาณจากแหลง่ทนุอื่นๆ จำานวน 4 

โครงการ งบประมาณ 7,242,719.56 ลา้นบาท นอกจากนี ้ 

สำานกัโรคไมต่ดิตอ่ยังไดรั้บการสนบัสนนุงบประมาณจาก

ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ตามข้อ

ตกลงความร่วมมือด้าน Non-Research ของกระทรวง

สาธารณสุขกับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต ้Cooperative Agreement 

Phase III ระยะ 5 ปี (2012 - 2016) Thai NCD net 

และสำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

เพื่อดำาเนนิงานโครงการจำานวน 4 โครงการ รายละเอยีด

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และโครงการ

ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำานักโรคไม่ติดต่อ

ลำาดับ โครงการ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ. (บาท)

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้การดำาเนนิงานตามรูปแบบแนวทางการ

ดำาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD)

1 1,140,000.00 

2 โครงการสนับสนุนสื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 1 4,850,000.00

3 โครงการพัฒนาการดำาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD) 2 4,982,000.00

4 โครงการพัฒนาการดำาเนินงานลดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD) 

ประจำาปีงบประมาณ 2559

2 1,899,592.00

5 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก

ในเมืองใหญ่

2 40,000.00

6 โครงการองค์กรหัวใจดี 1 1,341,500.00

กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข

7 ประชุมคณะทำางานอาเซียนครั้งที่ 4 (4
th
 ATFNCD Meeting) 1 400,000.00

8 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ

และการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในเครือข่ายระดับเขต

1 1,815,706.00

9 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรัง 

(NCDs System Manager) ระดับอำาเภอ และผู้จัดการรายกรณี 

(Case manager)

2 2,096,000.00

10 พัฒนาระบบจัดการโรคไม่ติดต่อ 2 420,000.00

11 โครงการรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2559 1 150,000.00
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ลำาดับ โครงการ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ. (บาท)

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร

12 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน

ในเมืองใหญ่ (Big City)

1 500,000.00

13 โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษ

แห่งความปลอดภัยทางถนน

1 1,960,000.00

14 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชนจ์ากข้อมลูเฝา้ระวังและการสอบสวน

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนไปสู่การขับเคลื่อนการควบคุม

ป้องกันการบาดเจ็บและมาตรการชุมชน

1 1,484,294.00

15 โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ 

ปี 2559

1 3,450,000.00

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

16 โครงการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมนำ้าเชิงบูรณาการปี 2559 1 3,000,000.00

17 โครงการการป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นที่สำาคัญ 1 258,000.00

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

18 โครงการประชุมเชิงปฏบิตักิารทศิทางการดำาเนนิงานปอ้งกัน ควบคมุ

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

1 1,869,908.00

19 โครงการจัดทำาร่างพ.ร.บ. โรคไม่ติดต่อ 1 2,190,000.00

20 โครงการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่ม

วัยทำางาน

1 767,000.00

21 โครงการรายงานประจำาปี 2558 6 180,000.00

กลุ่มพัฒนาองค์กร

22 โครงการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ที่กรมควบคุมโรคกำาหนด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

6 581,800.00

กลุ่มบริหารทั่วไป

23 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของสำานักโรคไม่ติดต่อ 

ประจำาปี 2559 (เพิ่มเติม)

ภารกิจพื้นฐาน 193,000.00

24 โครงการพัฒนาข้าราชการ ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ.2559 (รับโอน

จากกองการเจ้าหน้าที่)

6 57,480.00

25 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ สำานักโรคไม่ติดต่อ

6 20,000.00

รวม 35,646,280.00
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 2

ลำาดับ โครงการ งบประมาณ. (บาท)

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ

1 โครงการการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อใน

ประเทศไทย (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 5)

292,454.00

2 โครงการพัฒนาหน่วยจัดการข้อมูลเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

กระทรวงสาธารณสุข

4,922,800.00

3 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ปีที่ 5 1,465,364.56.00

4 โครงการจัดทำาแนวปฏิบัติสาธารณสุขระดับประเทศด้านอาหารในการป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

562,100.00

รวม 7,242,719.56.00

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส�านักโรคไม่ติดต่อ ประจ�าปี  2559

หมวดรายจ่าย

ผลการใช้จ่าย (ล้าน

บาท)

1. งบบุคลากร 6,715,861.51

2. งบดำาเนินงาน 45,009,620.46

 - งบภารกิจประจำา 245,936.00

 - งบขั้นตำ่า 1,931,500.00

 - งบผลผลิต 42,300,928.93

 - งบสาธารณูปโภค 574,720.00

งบรายจ่ายอื่น  

3. งบลงทุน 465,412.40

4. งบรายจ่ายอื่น 850,289.29

รวมทั้งสิ้น 53,041,183.66
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 3

สถานการณ์และผลการด�าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

1. สถานการณ์ป่วยและการเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรจากโรคไม่ตดิต่อ

1.1 สถานการณ์การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

 การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในโรคไม่ติดต่อสำาคัญ 

5 โรคคือโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25), โรคเบาหวาน 

(E10-E15), โรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69), โรคระบบ

ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (J40-J44) และภาวะความ

ดันโลหิตสูง (I10-I15) ระหว่างปี 2555-2558 โดยใช้

ข้อมลูสถิตชีิพทะเบยีนการตาย (Death Vital Statistics)  

ของสำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองที่ได้

รับการให้สาเหตุการเสียชีวิตทางการแพทย์ตามระบบ 

ICD10 โดยสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง

สาธารณสุข เป็นข้อมูลทะเบียนการเสียชีวิตของ

ประเทศไทยที่ต้องแจ้งจดตามกฎหมาย ซ่ึงมีความครบ

ถ้วนประมาณร้อยละ 97 และไม่มีการปรับการตกจด 

(Completeness) 

 สถานการณก์ารเสียชีวิตโรคไมต่ดิตอ่ในรายงานนี ้

ประกอบด้วย

 1. อตัราตายรายโรค (CSMR : 100,000, Cause 

Specific Mortality Rate) 

 2. อตัราตายก่อนวัยอนัควรอาย ุ30-69 ป ี(PMR : 

100,000, Premature Mortality Rate or Age-Specific  

Mortality Rate between aged 30-69 years)

 3. สัดส่วนการเสียชีวิตระหว่าง 30-69 ปี(%)

จำาแนกตามเขตพ้ืนท่ีเครือข่ายบริการสุขภาพ

 4. ค่าจำานวนปีที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอัน

ควร (YLL: Year of Life Lost) เปรียบเทียบกับตาราง 

Life Expectancy ของ Coale and Demeny Life 

Table - West Model Level 26

 5. ความน่าจะเป็นการเสียชีวิตที่อายุ 30 ปีถึง 

70 ปี (40q30) จากตารางชีพเป็นการแสดงผลระดับ

ประเทศ ดังรายละเอียดดังนี้

 1. การเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน ระหว่าง

ปี2555 -2558 มีแนวโน้มอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน

เพิ่มข้ึนจาก12.1ต่อ 100,000 เป็น 19.4ต่อ 100,000 

เช่นเดียวกับอัตราตายก่อนวัยอันควรจากโรคเบาหวาน

เพิ่มจาก 13.2 ต่อ 100,000 เป็น 17.8 ต่อ 100,000 แต่

สัดส่วนการเสียชีวิตระหว่าง30- 69 ปีด้วยโรคเบาหวาน

ลดลงจาก 57.8%เป็น49.4% ระดับพ้ืนที่เขตสุขภาพ 

ที่พบว่าพื้นที่เขตสุขภาพที่7 มีอัตราตายโรคเบาหวานสูง

ที่สุด (40.6 ต่อ 100,000)รองลงพื้นที่เขตสุขภาพที่10 

(26.6 ตอ่ 100,000) และพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที1่2 (20.6 ตอ่ 

100,000) ตามลำาดับ เช่นเดียวกันพบจำานวนผู้เสียชีวิต 

ด้วยโรคเบาหวาน, อัตราตายโรคเบาหวาน, และอัตรา

ตายก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30-69 ปีจากโรค 

เบาหวานเพ่ิมสูงข้ึนขณะที่สัดส่วนผู้เสียชีวิตระหว่าง 

30-69 ปีลดลงทุกพื้นที่เขตสุขภาพโดยพื้นที่เขตสุขภาพ

ที่ 12 มีอัตราตายโรคเบาหวานเพิ่มสูงที่สุดจาก 8.9 ต่อ 

100,000 เป็น 20.6 ต่อ 100,000 และพื้นที่เขตสุขภาพ

ที่ 8 มีการเพิ่มขึ้นของอัตราตายโรคเบาหวานน้อยที่สุด 

0.75 ตอ่ 100,000 ส่วนอตัราตายก่อนวัยอนัควรระหว่าง 

30-69 ปีจากโรคเบาหวานพบว่าพ้ืนที่เขตสุขภาพที่12  

เพ่ิมสูงที่สุดจาก 12.6 ต่อ 100,000 เป็น 23.6 ต่อ 

100,000 ขณะที่พ้ืนที่เขตสุขภาพที่8 มีอัตราตายก่อน

วัยอันควรระหว่าง 30-69 ปีจากโรคเบาหวานลดลง

จาก 24.3ต่อ 100,000 เป็น 20.8 ต่อ 100,000เพียง 

เขตเดยีว ส่วนสัดส่วนการเสียชีวิตระหว่างอาย ุ30-69 ป ี

จากโรคเบาหวานลดลงทุกพื้นที่เขตสุขภาพที่ตามตาราง

ที่ 2
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 2. การเสียชวิีตด้วยโรคหลอดเลอืดสมองมอีตัรา

ตายสูงที่สุดใน 5 โรคที่ศึกษาและมีอัตราตายมากกว่า

โรคเบาหวานและ โรคหัวใจขาดเลือดเป็น 1.5-2 เท่าตัว  

แนวโน้มอัตราตายโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึนจาก 

31.7 ต่อ 100,000 เมื่อปี 2555 เป็น 43.3 ต่อ 100,000 

ในปี 2558 และอัตราตายจากวัยอันควรระหว่างอายุ 

30-69 ปีจาก 33.5 ต่อ 100,000 เพิ่มเป็น 40.9 ต่อ 

100,000 ขณะทีสั่ดส่วนการเสยีชีวิตระหว่างอาย ุ30-69 

ปีลดลงจาก 55.5% เป็น 50.8% ในช่วงเวลาดังกล่าว  

พ้ืนทีเ่ขตสขุภาพที ่3 มอีตัราตายโรคหลอดเลอืดสมองสงู

ทีสุ่ด (62.7 ตอ่ 100,000) รองลงมาคอืพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที ่

1 (50.6 ต่อ 100,000), และพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (49.8 

ต่อ 100,000) ในระหว่างปี 2555 - 2558 นี้พบจำานวน

ผู้เสียชีวิตโรคหลอดเลือดสมอง, อัตราตายโรคหลอด

เลอืดสมอง,อตัราตายก่อนวัยอนัควร(30-69 ป)ี จากโรค

หลอดเลือดสมองเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่เขตสุขภาพ สำาหรับ

สัดส่วนการเสียชีวิตระหว่างอาย ุ30-69 ปจีากโรคหลอด

เลือดสมองลดลงทุกในพื้นที่เขตสุขภาพ ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555 - 2558 จำาแนกรายเขตสุขภาพ 

ตารางที่ 2 อตัราตายโรคเบาหวาน (E10-15) ตอ่แสนประชากร ระหว่างป ี2555 - 2558 จำาแนกรายเขตสุขภาพ

ที่มา : สำานักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ที่มา : สำานักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 3

 3. การเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด พบว่า

มีอัตราตายและอัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 

30-69 ปีจากโรคหัวใจขาดเลือดสูงข้ึนขณะที่สัดส่วน

การเสียชีวิตระหว่างอายุ 30-69 ปีคงเดิมในพ้ืนที่เขต

สุขภาพที่ 4 มีอัตราตายโรคหัวใจขาดเลือดสูงที่สุด 

(42.9 ต่อ 100,000) รองลงมาคือเขตกรุงเทพมหานคร 

(41.2 ต่อ 100,000) และในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 (35.9 

ต่อ 100,000) ส่วนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 มีการลดลงทั้ง

อัตราตายก่อนวัยอันควรและสัดส่วนผู้เสียชีวิตระหว่าง

อายุ 30-69 ปีด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเท่ากับ 13.6  

ต่อ 100,000 และ 23.2% ตามลำาดับในระหว่างปี 

2555-2558 พบมีจำานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ 

ขาดเลือดเพ่ิมสูงข้ึนทุกเขต และพบการเพ่ิมอัตราตาย

โรคหัวใจขาดเลอืดสูง 3 อนัดบัแรกในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที ่6  

จาก 22.8 ต่อ 100,000 เป็น 31.5 ต่อ 100,000, พื้นที่

เขตสุขภาพที่4 จาก 35.1ต่อ 100,000 เป็น 42.9 ต่อ 

100,000 พื้นที่เขตสุขภาพที่9 จาก 13.7 ต่อ 100,000 

เป็น 21.2 ต่อ 100,000 และพบอัตราตายจากโรคหัวใจ

ขาดเลือดลดลงเฉพาะพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 8 และที่ 11 

ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี2555 - 2558 จำาแนกรายเขต

สุขภาพ 

 4. การเสียชีวิตด้วยภาวะความดันโลหิตสูงพบ

การเพ่ิมข้ึนของอัตราตายจากภาวะความดันโลหิตสูง

จาก 5.7 ต่อ 100,000 เป็น 12.1 ต่อ 100,000 และ

อัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30-69 ปีจาก 3.8 

ต่อ 100,000 เป็น 7.1 ต่อ 100,000 ขณะที่สัดส่วนการ 

เสียชีวิตอายุระหว่าง 30-69 ปีลดลง และพบการเพิ่ม

การเสียชีวิตจากภาวะความดันโลหิตสูงและอัตราตาย

ก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30-69 ปีพื้นที่เขตสุขภาพ

ที่12 และเขตที่ 1 สูงกว่าในพื้นที่เขตสุขภาพอื่นๆ  

ในพืน้ทีเ่ขตสุขภาพที ่9 มสีถานการณก์ารเสียชีวิตก่อนวัย 

อันควรดีกว่าในพ้ืนที่เขตสุขภาพอื่นๆ คือ มีการลด

สัดส่วนการเสียชีวิตอายุระหว่าง 30-69 ปีลงมากที่สุด

ถึง 18.3% ตามตารางที่ 5

ที่มา : สำานักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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ตารางที่ 5 อัตราตายจากภาวะความดันโลหิตสูง(I10-I15) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี2555 - 2558 จำาแนก

รายเขตสุขภาพ

 5. การเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจอุดก้ัน

เรื้องรังพบมีแนวโน้มอัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่าง

อายุ 30-69 ปีลดลง เล็กน้อย และมีอัตราตายตำ่า

กว่าโรคเบาหวาน,โรคหลอดเลือดสมอง,หรือโรคหัวใจ

ขาดเลือด ขณะที่ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราตาย

โรคทางเดินหายใจอุดก้ันเร้ือรังและอัตราตายก่อนวัย 

อนัควรระหว่างอายุ 30-69 ปสูีงทีสุ่ดของประเทศ (31.6 

ต่อ 100,000 และ 12.7 ต่อ 100,000 ตามลำาดับ) ส่วน

ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 8 มีอัตราตายโรคทางเดินหายใจ

อุดก้ันเร้ือรังและอัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 

30-69 ปีตำ่าที่สุดของประเทศ (3.0 ต่อ 100,000 และ 

1.3 ต่อ 100,000 ตามลำาดับ) ตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 อัตราตายโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (J40- J44) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555 - 2558 

จำาแนกรายเขตสุขภาพ 

ที่มา : สำานักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ที่มา : สำานักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  



22

รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 3

 6. จำานวนปีท่ีสูญเสียจากกการตายก่อนวัย 

อันควรและความน่าจะเป็นการเสียชีวิตท่ีอายุ 30 ปีถึง 70 ปี  

(40q30) จากตารางชีพของประเทศ พบจำานวนปีที่ 

สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร, อัตราตายราย

โรค, อัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30-69 ปี, 

และความน่าจะเป็นการเสียชีวิตที่อายุ 30 ปีถึง 70 ปี 

(40q30) เพิม่สูงข้ึนส่วนสดัส่วนการเสยีชีวิตระหว่างอาย ุ

30-69 ป ีแนวโนม้ลดลงคลา้ยคลงึกันทัง้ 5 โรคไมต่ดิตอ่  

โรคหลอดเลอืดสมองมกีารเสียชีวิตสูงทีส่ดุรองลงมาคอื

โรคหัวใจขาดเลือด, โรคเบาหวาน, ภาวะความดนัโลหติสูง 

และโรคทางเดินหายใจอุดก้ันเรืองรัง พบความน่าจะ

เป็นการเสียชีวิตที่อายุ 30 ปีถึง 70 ปี (40q30) ของ

โรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึนมากที่สุดจาก 347 คน 

ใน 100,000 คนเป็น 404 คน ใน 100,000 คน ส่วน 

โรคเบาหวาน (35 คนใน 100,000),โรคหัวใจขาดเลือด 

(34 คนใน 100,000 คน) ภาวะความดนัโลหิตสูง (32 คน 

ใน 100,000 คน) มีการเพิ่มโอกาสความน่าจะเป็นการ

เสียชีวิตที่อายุ 30 ปี ถึง 70 ปี (40q30) ใกล้เคียงกัน  

ขณะที่ โรคทางเดินหายใจอุด ก้ันเ รือง รังพบการ 

เพ่ิมโอกาสความน่าจะเป็นการเสียชีวิตที่อายุ 30 ปี 

ถึง 70 ปี (40q30) น้อยที่สุดและมีการเพิ่มขึ้น 21 คน 

ใน 100,000 คนระหว่างปี 2555-2558

 นอกจากนี้โรคหัวใจขาดเลือด,โรคหลอดเลือด

สมอง,ภาวะความดันโลหิตสูงและโรคทางเดินหายใจ 

อุดก้ันเร้ือรังพบเพศชายมีการจำานวนปีที่สูญเสียจาก 

การเสียชีวิตก่อนวัยอนัควร,อตัราตายรายโรค,อตัราตาย

ก่อนวัยอันควร, ความน่าจะเป็นการเสียชีวิตที่อายุ 30 ปี 

ถึง 70 ปี (40q30) สูงมากกว่าเพศหญงิโรคทางเดนิหายใจ 

อดุก้ันเร้ือรังมอีตัราการตายของเพศชายสงูกว่าเพศหญงิ 

4-5 เท่า ส่วนโรคเบาหวานพบการตายของเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย แต่พบการเพ่ิมข้ึนของอัตราตายก่อน

วัยอันควรของเพศชายมากกว่าเพศหญิงตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ความแตกต่างอัตราตายและสัดส่วนการตายก่อนวัยอันควร (30-69 ปี) ของ 5 โรคไม่ติดต่อสำาคัญ

ระหว่างปี2555 - 2558 

ที่มา :  สำานักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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  การจัดทำาสถิติการตายของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มีความพยายามพัฒนา

คุณภาพข้อมูลการตายให้มีคุณภาพ ครบถ้วนในทุก ๆ ด้านๆและทันเวลาเพื่อการวางแผนงานสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาได้

มีการประสานความร่วมมือกับสำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จนได้ลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูล

การจดทะเบียนการตายจากฐานทะเบียนราษฎร์ เพื่อลดความซ้ำาซ้อนของการจัดเก็บ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา 

 สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์นำาข้อมูลการตายจากใบมรณะบัตรที่ได้รับเป็นรายเดือนจากสำานักบริหารการทะเบียน กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทยมาวิเคราะหแ์ละให้รหัสโรคทีเ่ปน็สาเหตกุารตายตามบญัชีจำาแนกโรคระหว่างประเทศฉบบัแก้ไขคร้ังที ่10 

(ICD-10) ตามหลกัเกณฑก์ารจดัทำารายงานการตายขององค์การอนามัยโลกท่ีกำาหนดให้จำาแนกสาเหตุต้นกำาเนิดของการตาย เพื่อนำาข้อมลู

ไปใช้ ในการป้องกันสาเหตุต้นกำาเนิดซึ่งนำาไปสู่การตาย และนำามาเผยแพร่ใน.หนังสือสถิติสาธารณสุขเป็นรายปี และส่งให้จังหวัดเป็น

รายเดือน 

 ตัวอย่างการให้รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย เช่น 

• เป็นมะเร็งเต้านมนอนโรงพยาบาลนาน  ปอดบวม  ติดเชื้อในกระแสเลือด  ตาย 

 สาเหตุการตาย คือ มะเร็งเต้านม ไม่ใช่ปอดบวมหรือติดเชื้อในกระแสเลือด รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ C509  

• เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอยู่แล้ว  ต่อมาคนไข้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน  ตาย 

 สาเหตุการตาย คือ หัวใจขาดเลือด รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ คือ I259 

• เป็นเบาหวาน  เกิดโรคแทรกซ้อนไตวายเรื้อรัง  ติดเชื้อในกระแสเลือด  ตาย

 สาเหตุการตาย คือ เบาหวานร่วมกับไตวายเร้ือรัง รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ E142

• ขับมอเตอร์ไซด์ชนท้ายรถยนต์  กะโหลกศีรษะแตก   เลือดออกในสมอง  ตาย 

 สาเหตุการตาย คือ ขับมอเตอร์ไซด์ชนท้ายรถยนต์ รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ V234

• อาการต่อไปน้ีไม่ใช่สาเหตุการตาย หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา เป็นลม ขาดอากาศหายใจ ฯลฯ กลุ่มนี้ไม่สามารถระบุ

สาเหตุการตายได้ รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ R99

 อยา่งไรก็ตาม แมว่้าระบบทะเบยีนราษฎร์ถือว่าเปน็ระบบทีม่คีวามสมบรูณแ์ละมปีระสิทธภิาพ เพราะมกีฎหมายกำาหนดใหด้ำาเนนิ

การในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศจึงมีความครอบคลุมสูงมากถึงร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมด ทำาให้การแจงนับจำานวนการตายใน

ประเทศจึงมีความครอบคลุมสูงแต่ยังคงมีข้อจำากัดเรื่องคุณภาพของข้อมูลสาเหตุการตายค่อนข้างต่ำา กล่าวคือ มีการตายประมาณ

ร้อยละ 50 - 60 (2558) ของการตายทั้งหมดเกิดนอกโรงพยาบาลและถูกระบุสาเหตุการตายโดยผู้ ใหญ่บ้าน กำานันหรือนายทะเบียน  

ซ่ึงไมม่พ้ืีนความรู้ทางการแพทย ์ทำาให้ยงัคงมสัีดส่วนของการตายจากการเจบ็ปว่ยทีร่ะบสุาเหตกุารตายไมไ่ดห้รือไมชั่ดแจง้คอ่นข้างสงู 

 กรณีที่มี ข้อสงสัย ระบบรายงานข้อมูลการตาย ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2590 1491

บทสรุป

การจัดทำาข้อมูลการตายของประเทศไทย

 1. ความแตกต่างการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ

ในประเทศไทย (Inequality Mortality) โรคเบาหวาน

พบการเสียชีวิตสูงที่ภาคอีสานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7, 

8, 9 และ 10 โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาด

เลือดพบการเสียชีวิตสูงในภาคเหนือเรื่อยลงมาถึงภาค

กลางและภาคตะวันออกแต่พบมีการเสียชีวิตตำ่าในภาค

อีสาน ส่วนโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรืองรังพบการเสีย

ชีวิตสูงเฉพาะภาคเหนือพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 และพบมี

การเสียชีวิตตำ่าในพื้นที่ภาคอีสาน

 2. โรคไม่ติดต่อสำาคัญทั้ง 5 โรคคือโรคเบาหวาน 

(E10-E15), โรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69), โรคหัวใจ

ขาดเลือด (I20-I25), ภาวะความดันโลหิตสูง (I10-I15) 

และโรคทางเดินหายใจอุดก้ันเรือรัง (J40-J44) มีการ

เสยีชีวิตทีเ่พ่ิมข้ึนจากป ี2555-2558 แตม่สัีดส่วนการเสีย

ชีวิตก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30-69 ปีลดลงพบว่าโรค

เบาหวานและโรคหลอดเลือดสมองมีสัดส่วนการเสียชีวิต

ก่อนวัยอันควรลดลงทุกในพ้ืนที่เขตสุขภาพน่าเป็นผลจาก

มาตรการ การป้องกันควบคุมโรคลดการเสียชีวิตก่อนวัย

อันควรที่ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างเป็นระบบ

 3. เขตพ้ืนที่ เค รือข่ายบริการสุขภาพที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการเสียชีวิตสูง จึงควรมีการดำาเนินการเฝ้า

ระวังโรคไดแ้ก่พ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที ่12 พบการอตัราการเสีย

ชีวิตจากโรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจ

ขาดเลอืดและภาวะความดนัโลหิตสูงเพ่ิมสงูข้ึนจงึควรเร่ง

จดัทำาข้อมลูสอบทานรายละเอยีดในมติติา่งๆ ทัง้ดา้นปจัจยั

เส่ียงระบบการปอ้งกันโรคและการดแูลรักษาพยาบาลเพื่อ

ทราบสาเหตุการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต
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แผนภาพที่ 1 จำานวนและอัตราผู้ป่วยในโรคหัวใจขาดเลือด ทุกกลุ่มอายุ ปี 2550 - 2558

แผนภาพที่ 2 จำานวนและอัตราผู้ป่วยในโรคเบาหวาน ทุกกลุ่มอายุ ปี 2550 - 2558

แผนภาพท่ี 3 จำานวนและอัตราผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุ ปี 2550 - 2558

แผนภาพที่ 4 จำานวนและอัตราผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง ทุกกลุ่มอายุ ปี 2550 - 2558

 จำานวนคร้ังของการนอนโรงพยาบาล และอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีสำาคัญ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด  

โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และโรคหลอดเลอืดสมอง ปีพ.ศ.2550 - 2558 มแีนวโนม้เพ่ิมสงูข้ึนอยา่งตอ่เนื่อง 

ดังแผนภาพ 1-4

1.2 อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อ

ที่มา : สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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 รายงานนี้จัดทำาข้ึนเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง

ความชุกปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ

ระหว่าง พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ. 2558 ฐานข้อมูล 

จากการสำารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อและการ

บาดเจ็บ (Behavioral Risk Factors Surveillance  

System :BRFSS) 

 การสำารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อและการ

บาดเจ็บ เป็นการสำารวจสุขภาพประชาชนโดยการ

สำารวจตัวอย่างแบบ complex design survey ในกลุ่ม

ประชากรทัว่ไปอายุ 15-79ป ีโดยวิธกีารสมัภาษณ(์Face 

to face interview) ดว้ยแบบสำารวจทีม่ข้ีอคำาถามพัฒนา

ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดสุขภาพที่เป็นมาตรฐานสากลสำาหรับ

การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อของศูนย์ป้องกันควบคุมโรค

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(USA Center of Diseases 

Control) และองค์การอนามัยโลก(WHO) ดำาเนินการ

การสำารวจฯโดยสำานกัโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค ร่วม

กับสำานกังานปอ้งกันควบคมุโรคเขตสุขภาพที1่-13 และ

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความชุกปัจจัยเส่ียง

และพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อระหว่าง พ.ศ.2548 

1.3 แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อพ.ศ.2548-2558 
จากการส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ : BRFSS

ถึง พ.ศ.2558 พบว่าความชุกของภาวะน้ำาหนักเกิน, 

ภาวะอ้วน,การดื่มเคร่ืองแอลกอฮอล์แบบheavy drink 

ภายใน30 วันที่ผ่านมา,และการรับประทานผักและผล

ไม้เฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน ภายใน 7 วัน 

ที่ผ่านมามีความชุกเพิ่มสูงข้ึนตามลำาดับ ขณะที่ความชุก

การสูบบุหร่ีในปัจจุบัน, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

ปัจจุบัน, และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge 

drink ภายใน 30 วันที่ผ่านมามีความชุกลดลงในปี 2553 

และกลับเพ่ิมข้ึนในปี 2558 ส่วนการมีกิจกรรมทางกาย

อย่างเพียงพอตามมาตรฐานแบบสำารวจขององค์การ

อนามัยโลก(GPAQ)พบความชุกลดลงตามลำาดับระหว่าง 

พ.ศ. 2548-2553 สำาหรับการสำารวจฯคร้ังล่าสุด ปี2558 

พบว่าความชุกภาวะน้ำาหนักเกิน 30.5%, ภาวะอ้วน 7.5 %, 

การสบูบุหร่ีในปัจจบัุน21.3%, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในปัจจุบัน36.2%, การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แบบ 

Heavy drinkภายใน 30 วันที่ผ่านมา 7.3%, การดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge drinkภายใน 30 วันที่ผ่าน

มา13.6%,และการรับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยมากกว่า 

5 หน่วยมาตรฐานต่อวันภายใน 7 วันที่ผ่านมา 24.3% 

ตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ความชุกปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2548, 2550, 2553 และ 2558

ความชุก  (Overall Prevalence (%) พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2558*

ประชากรเป้าหมายการสำารวจฯ 15-74 ปี 15-74 ปี 15-74 ปี 15-79 ปี

จำานวนตัวอย่าง (คน) 130,301 65,542 130,849 22,502

1. น้ำาหนักเกิน (BMI>25.0 kg/m
2
) 16.1 19.1 21.3 30.5

2. ภาวะอ้วน (BMI >30kg/m
2
) 3.0 3.7 4.4 7.5

3. การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน 22.3 21.5 18.7 21.3

4. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน 37.4 36.1 29.5 36.2
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 เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความชุกระหว่าง

พ.ศ. 2548 กับพ.ศ. 2558 ด้วยค่าความชุกปรับฐาน

อายุ พบว่าภาวะอ้วนมีความชุกเพ่ิมสูงข้ึนมากที่สุดถึง

ร้อยละ155หรือ 1.5 เท่าขณะที่ความชุกของน้ำาหนักเกิน 

และความชุกของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แบบ 

Heavy drink ภายใน 30 วันที่ผ่านมา มีการเพิ่มความ

ชุกเกือบหนึ่งเท่าหรือร้อยละ 94.0 และ 97.4 ตาม

ลำาดับ รองลงมาคือความชุกการรับประทานผักและผล

ไม้เฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันภายใน 7 วัน

ตารางท่ี 9  ความชุกปรับฐานอายุของปจัจยัเส่ียงและพฤตกิรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่ พ.ศ.2548, 2550, 2553 และ 2558

ความชุก  (Overall Prevalence (%) พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2558 % Change

1. น้ำาหนักเกิน (BMI>25.0 kg/m
2
) 15.1 17.9 20.7 29.3 94.0

2. ภาวะอ้วน (BMI >30kg/m
2
) 2.9 3.5 4.2 7.4 155.2

3. การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน 21.8 21.2 18.5 21.5 -1.4

4. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน 36.3 35.4 29.0 36.9 1.6

5. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink

 ภายใน 30 วันที่ผ่านมา

3.8 3.6 4.2 7.5 97.4

6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink

 ภายใน 30 วันที่ผ่านมา

13.6 13.4 9.0 14.0 2.9

7. การรับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วย

 มาตรฐานต่อวัน ภายใน 7 วันที่ผ่านมา

17.2 22.3 21.5 24.1 40.1

8. การมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ (GPAQ) 90.9 92.3 81.9 - -9.9

ที่มา : การสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (BRFSS)

* หมายเหตุ 1.  ปี 2558 ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 

  2. ปี 2548, 2550, 2553 และ 2558 บอกน้ำาหนักและวัดส่วนสูงของตนเอง ปี 2558 ช่ังน้ำาหนักและวัดส่วนสูงจริง

  3. GPAQ: Global Physical Activity Questionnaire, CDC: BRFSS Physical Activity Question 2008 

* หมายเหตุ 1. ประชากรอ้างอิง WHO  World StandardPopulation 

  2. % change :Relative Percentage change between 2548-2558   

ที่ผ่านมามีการเพ่ิมความชุกสูงข้ึนร้อยละ40ส่วนความชุก

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน และการดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge drinkภายใน 30 วันที่ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยร้อยละ 1.6 และ 2.9 ตามลำาดบั นอกจากนี ้

พบแนวโน้มความชุกการสูบบุห ร่ี ในปัจจุ บันลดลง 

เล็กน้อยร้อยละ 1.6 ส่วนการมี กิจกรรมทางกาย 

อย่างเพียงพอ (GPAQ) พบความชุกลดลงร้อยละ10 

ระหว่างพ.ศ. 2548-2553 ตามตารางที่ 2 

ความชุก  (Overall Prevalence (%) พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2558*

5. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink

 ภายใน 30 วันที่ผ่านมา

3.6 3.6 4.3 7.3

6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink

 ภายใน 30 วันที่ผ่านมา

14.0 13.7 9.2 13.6

7. การรับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วย

 มาตรฐานต่อวัน ภายใน 7 วันที่ผ่านมา

17.4 22.5 21.7 24.3

8. การมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ (GPAQ) 91.5 92.5 82.2 36.1 (CDC)*
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 การดำาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดตัวช้ีวัด เพ่ือเป็น 

เป้าหมายในการดำาเนินงานทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับสำานักโรคไม่ติดต่อ คือ อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ลดลงร้อยละ 10 ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558-2562) ในปี 2559 กำาหนดตัวชี้วัด คืออัตราตายด้วยโรคหลอดเลือด

หัวใจไม่เกิน 27.33 ต่อประชากรแสนคน 

 อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจในภาพรวมประเทศ เท่ากับ 27.82 ต่อประชากรแสนคน ซ่ึงสูงกว่า 

เป้าหมายเล็กน้อย เขตสุขภาพที่มีอัตราตายสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 13 รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 4 เท่ากับ 40.78 

และ 39.08 ต่อแสนประชากร ตามลำาดับ ส่วนเขตสุขภาพที่ 8 มีอัตราตายตำ่าสุด เท่ากับ 17.14 ต่อแสนประชากร 

แต่เมื่อเทียบปี 2558 และปี 2559 อัตราตายภาพรวมของประเทศและรายเขตสุขภาพ มีอัตราการตายเพิ่มสูงขึ้น

แผนภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ต่อประชากรแสนคน ปี 2558 - 2559  

 จำาแนกรายเขตสุขภาพ

ที่มา : สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

2. ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ�าปีงบประมาณ 2559
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มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 2 มาตรการที่ 3

ลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรทั่วไป

และชุมชน

จัดการปัจจัยเส่ียงของ CVD 

Risk รายบุคคล

ค้นหาเชิงรุกในประชากร

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความ

เ ส่ียงสูงต่อการเ กิดโรค

หลอดเลอืดหวัใจและหลอด

เลือดสมอง

การดำาเนินงานที่สำาคัญ

1.  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้

ความเส่ียงตอ่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืด

โดยใช้ Application Thai CV risk score ของ

โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยตนเอง หรือขอรับ

บริการ/เข้ารับการประเมนิความเส่ียงจากสถาน

บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

1.  ลดการบริโภคเกลือ/ไขมัน/

หวานลดการสูบบุหร่ีและ

ดื่มสุรา 

1. พัฒนาระบบคลนิกิ NCD 

2.  รณรงค์ผ่านประเด็นสารวันหัวใจโลก 2.  พัฒนา Application Thai 

CV r isk score เ พ่ือ

ประเมินโอกาสเส่ียงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

(CVD Risk assessment)  

ใ น  10  ปี ข้ า งหน้ า ใ น

ประชาชนทั่วไปด้วยตนเอง 

2.  ประเมิน โอกาสเส่ียง

สู งต่ อ โ รคหั ว ใ จและ 

หลอดเลือด (CVD Risk  

assessment) ใน 10 ปี

ข้างหนา้ ผูป้ว่ยเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง 

3.  ออกบูธประเมินความเสี่ยง ต่อการเกิด

  โรคหัวใจและหลอดเลือดให้ประชาชนทั่วไป 

  ตามโรงพยาบาลในวันสำาคัญต่างๆ

3.  ค ลิ นิ ก ป รั บ เ ป ลี่ ย น

พฤติกรรม

3.  ดูแลผู้ที่มี โอกาสเส่ียง

สู งต่ อ โ รคหั ว ใ จและ

หลอดเลือด (CVD Risk  

assessment) ใน 10 ปี 

ข้างหน้า ให้ได้รับยาและ

ป รับพฤติกรรมอย่ าง 

เข้มข้น เร่งด่วน

 สำานกัโรคไมต่ดิตอ่ไดจ้ดัทำาโครงการพัฒนาการดำาเนนิงานเพื่อลดโรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD) ปีงบประมาณ 

2559 โดยดำาเนินงานใน 3 มาตรการหลัก และมีการดำาเนินการที่สำาคัญ ดังนี้ คือ 

3. ผลงานเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

3.1 การด�าเนินงานลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ในปี พ.ศ. 2559
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 สนับสนุนการดำาเนินการในพื้นที่ 

 สนับสนุนคู่มือCVD และโปสเตอร์ CVD สำาหรับ

เจา้หนา้ทีส่าธารณสุข ในสถานบริการสาธารณสขุ  

ทั่วประเทศ 

 สนบัสนนุคูม่อืการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่การเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือด สำาหรับ อสม. ให้กับ

อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ 

 สนับสนุนโปรแกรมการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคหวัใจและหลอดเลอืด (Thai CV Risk 

Score) เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานคัดกรองใน

สถานบริการทั่วประเทศ

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเร่ืองการใช้โปรแกรม

การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกดิโรคหัวใจและ

หลอดเลือด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจาก 

สคร. ที่ 1-13 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ที่รับผิด

ชอบงานโรคไมต่ดิตอ่เร้ือรัง (NCD) จำานวนแหง่ละ  

1 ท่าน และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT) จำานวน

แห่งละ 1 ท่าน 

 จัดประชุม NCD Forum 2016 เพื่อเป็นเวทีแลก

เปลีย่นเรียนรู้การดำาเนนิงานตามรูปแบบแนวทาง

ดำาเนินงานเพื่อลดโรคไตเร้ือรัง (CKD) โดยมี 

3 จังหวัดท่ีมีการดำาเนินดีเด่น 3 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทองและจังหวัดน่าน 

มานำาเสนอผลงาน

 การจัดนิทรรศการและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

เนื่องในวันหัวใจโลกปี 2559 และกิจกรรมการ

รณรงค์การประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้บริหารระดับสูง

กระทรวงสาธารณสุข 

 การดำาเนินงาน

 มีการดำาเนินประเมิน โอกาสเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือด (CVD Risk assessment) ใน 

10 ปข้ีางหนา้ ผูป้ว่ยเบาหวานและความดนัโลหติ

สูงสถานบริการทั่วประเทศ 

 มีการดำาเนินงานประเมินโอกาสเส่ียงสูงต่อโรค

หัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk assessment) 

ใน 10 ปีข้างหน้าอย่างเข้มข้นใน 15 จังหวัด

นำาร่องทีม่อีตัราตายดว้ยโรคหวัใจขาดเลอืดสูง ใน

ประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ จังหวัด

น่าน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำาแพงเพชร 

จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี 

จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

นครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด

จันทบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร 

การดำาเนินงานที่สำาคัญ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานตามรูปแบบแนวทางดำาเนินงานเพื่อลด CVD NCD Forum 2016 

“ร่วมกันดูแลไต เชื่อมโยงไทยดูแลโรคเรื้อรัง” ห้องย่อยที่ 4 CVD sharing Best Practice ในวันที่ 12 กันยายน 2559
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมการคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด”

ในวันที่ 12 มกราคม 2559 และการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการองค์กรหัวใจดี

การจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันหัวใจโลกปี 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 29 กันยายน 2559

แผนภาพที่ 6 ร้อยละของผูป้ว่ย DM/HT ที่ไดรั้บการคดักรองความเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอดเลอืด

(CVD Risk) จำาแนกรายเขตสุขภาพ ประจำาปีงบประมาณ 2559 (รอบ 9 เดือน)

ผลการดำาเนินงาน

ที่มา : HDC สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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แผนภาพที่ 7 ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงมาก ≥30%  

ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น ประจำาปีงบประมาณ 2559

ที่มา : รายงานผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารสุข

4. ปัญหาอุปสรรค

1.  ระบบ HDC ยังไม่สามารถรองรบัการติดตามและ

รายงานผลตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วน

2.  การบรูณาการแผนงานโครงการและกลไกตา่งๆ ที่

มีข้อจำากัด เช่น จำานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ 

3.  ภาระงานทีม่าก ยงัขาดความเช่ียวชาญเฉพาะการ

ดำาเนินงานและกลไกการขับเคลื่อนงานยังไม่ดี 

เท่าที่ควร

 ข้อเสนอแนะ 

1. ทบทวนและประสานงานกับระบบ HDC  

เพื่อพัฒนาโปรแกรมและข้อมูลในการติดตามผล

การ ดำาเนินงาน

2. ควรสนับสนุนองค์ความรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องพัฒนารูปแบบและศักยภาพ 

บุคลากรเพื่อให้มีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิผล 

สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการดำาเนินงานที่มี

ประสิทธิผลและคุ้มค่าในบริบทต่างๆ 

3. ตั้งทีมที่ปรึกษา เพ่ือขับเคลื่อนงานในภาพการ

บูรณาการ

การจัดนิทรรศการและรณรงค์การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  

ในผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข



32

รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 3

 

3.2 คลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic)

 โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD) 

เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญหนึ่งของโลก ซ่ึงสาเหตุ

ส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง โดยผูป้ว่ยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติ

สูงมีความเสียงต่อการเกิดโรคไตเร้ือรังตั้งแต่ระยะที่ 3 

ขึ้นไปประมาณ 1.9 และ 1.6 ตามลำาดับ การศึกษาของ

เครือข่ายวิจยักลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  

(MedResnet) ในปี 2552 พบว่าความชุกของโรคไต 

เร้ือรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิสูง 

สูงถึงร้อยละ 17.5 และปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการบำาบัด 

ทดแทนไต โดยการล้างไตทางช่องท้อง หรือการ 

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เฉล่ียประมาณ 240,000 บาท 

ต่อคนต่อปี ซ่ึงส่งผลต่อภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งส่วน

ของภาครัฐ ผู้ป่วยและครอบครัว

 ดังนั้นหากผู้ป่วยได้รับการค้นหาและคัดกรอง

ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะสามารถให้การดูแลรักษา ควบคุม

ปัจจัยเสี่ยง และชะลอการดำาเนินโรค เพื่อป้องกันความ

รุนแรง ลดภาระของระบบบริการ และการสูญเสีย 

ที่จะเกิดข้ึนได้ สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  

จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการโรคไตเร้ือรัง (CKD)  

ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ภายใต้ 

โครงการพัฒนาการดำาเนินงานเพ่ือลดโรคไตเร้ือรัง 

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม

(CKD Clinic)ในสถานบริการสุขภาพสังกัดสำานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขให้มีการจัดระบบบริการรักษาพยาบาล 

โรคไตเร้ือรังได้ตามระยะ เพื่อส่งเสริมการชะลอความ

เสื่อมของไตไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ ตามองคป์ระกอบ 4 ข้อ 

ตามแนวแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต ดังนี้  

1) บุคลากรที่ดำาเนินงานในคลินิกชะลอไตเส่ือม 

ควรประกอบด้วยบุคลากรจากสหสาขา วิชาชีพ 

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกำาหนดอาหาร หรือ 

นักโภชนากร เภสัชกร (ระบุผู้รับผิดชอบที่แน่นอน) 

นักกายภาพบำาบัด ทั้ งนี้ ข้ึนอ ยู่ กับศักยภาพของ 

โรงพยาบาล 2) การให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก 

ท้ังแบบกลุ่ม และรายบุคคลในประเด็นท่ีสำาคัญ ประกอบด้วย 

การใช้ยา การรับประทานอาหาร การปฏิบัติตัวหรือการ

ดูแลตนเอง การออกกำาลังกาย 3) มีการจัดทำาระบบ

ข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูล  

4)มีการดำาเนินงานร่วมกับชุมชน

 การดำาเนินงานเพ่ือลดโรคไตเร้ือรังมีเป้าหมาย

หลักตามตัวช้ีวัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2559 คือ อย่างน้อยร้อยละ 50  

ของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังสามารถชะลอความเสื่อมของไต 

ได้ (ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR น้อยกว่า 

4 ml/min/1.73m
2
/yr) และมี วัตถุประสงค์หลัก 

ที่สำาคัญตาม 7 มาตรการสำาคัญในการจัดการโรค

ไตเร้ือรัง ได้แก่ ป้องกัน และชะลอความเสื่อมไต 

ในผู้ป่วยระยะที่ 1-3 ชะลอการเกิดไตวายระยะสุดท้าย 

ในผู้ป่วยระยะที่ 4-5 และเสริมสร้างส่ิงแวดล้อม  

ลดปัจจัยเสี่ยงและจัดการโรคไตเรื้อรังในชุมชน

กระบวนการและขั้นตอนการดำาเนินงาน

 กระบวนการดำาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม  

ดำาเนินการตาม 7 มาตรการสำาคัญในการจัดการโรคไต

เร้ือรัง ซ่ึงไดจ้ากการศึกษา วิเคราะห ์และสังเคราะหจ์าก

ต้นแบบการดำาเนินงานลดโรคไตร้ือรังของโรงพยาบาล

คลองขลุง โรงพยาบาลกมลาไสยและเปรียบเทียบ

กับมาตรการระดับโลก โดยพิจารณาร่วมกับอาจารย์ 

ผู้เช่ียวชาญและภาคีเครือข่ายที่สำาคัญ 7 มาตรการ

สำาคัญในการจัดการโรคไตเรื้อรัง ดังนี้

 มาตรการที ่1 เฝา้ระวัง ตดิตาม และการคดักรอง

โรคและพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การเกิดโรค เพื่อเชื่อมโยงการ

ให้บริการระดับชุมชนและสถานบริการ 

 มาตรการที่ 2 การสร้างความตระหนักในระดับ

ประชากรและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 มาตรการที่ 3 การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมลดเสี่ยง

และการจัดการโรคไตเรื้อรังโดยชุมชน

 มาตรการที่ 4 การให้คำาปรึกษาและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

 มาตรการที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการ
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 มาตรการที ่6 การเสริมสร้างศักยภาพผูด้ำาเนนิงาน

ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง

 มาตรการที่ 7 การกำากับ ติดตาม และประเมินผล

และมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

 จาก 7 มาตรการนำาสู่การพัฒนารูปแบบ และ

จัดกิจกรรมสำาคัญในการจัดการโรคไตเร้ือรังในผู้ป่วย 

เบาหวานและความดันโลหิตสูง ทั้งในสถานบริการ 

(คลินิกชะลอไตเสื่อม) และชุมชน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 10 การดำาเนนิงานและกิจกรรมสำาคญัในการจดัการโรคไตเร้ือรังในคลนิกิชะลอไตเสื่อม (CKD) และชุมชน

มาตรการ การดำาเนินงานและกิจกรรมสำาคัญ

มาตรการที่ 1  การดำาเนินงานในระดับชุมชน

1. บูรณาการกับ DHS (District Health System)

2. ตำาบลจัดการสุขภาพ (รพ.สต. อสม. อสค. เป็นผู้นำาการจัดการ)

 การดำาเนินงานในสถานบริการ ผา่นคลนิิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) ในโรงพยาบาล

ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์

1. การคัดกรองในประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

2. การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วย

มาตรการที่ 2  ระดับส่วนกลาง

1. ร่วมกับเครือข่าย และกรมวิชาการกำาหนดประเด็นสำาคัญ เพื่อสื่อสารไปสู่ประชากร 

ทั้งในวงกว้างและกลุ่มเฉพาะ (กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย)

2. สนับสนุนทรัพยากรในรูปแบบต่างๆให้พื้นที่

2.1 บุคลากร : การจัดอบรมหลักสูตรครูก. และสนับสนุนวิทยากรลงไปในพื้นที่

2.2 วัสดแุละอปุกรณ ์: พัฒนา ผลติ และรวบรวมสื่อและเครื่องมอืตน้ฉบบั เพื่อสนบัสนนุ

การดำาเนินงานของพื้นที่ปฏิบัติการในการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์

2.3 งบประมาณ : การบูรณาการงบประมาณสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

กรมวิชาการ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมวิชาชีพ

 ระดับเขต/จังหวัด

1. กำาหนดเป็นนโยบายของจังหวัดในการสื่อสารเรื่องโรคไตเรื้อรังพร้อมกันทั่วจังหวัด

2. สื่อสารเตอืนภยั เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนกั เรื่องโรคไตเร้ือรัง เบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง ตามประเด็นสำาคัญที่กำาหนดไว้ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร

และ/หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมทั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสถานที่ราชการ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน และการประชาสัมพันธ์

 ระดับชุมชน

1. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารของชุมชน วิทยุชุมชน เสียงตามสาย บอร์ด  

เวทีประชาคมของชุมชน

2. สร้างและพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวและ อสม. ในการให้ความรู้และ 

การประชาสัมพันธ์

3. ค้นหาบุคคลต้นแบบในการดูแลตนเองจากโรคไตเรื้อรังได้ดี เพื่อเป็นสื่อบุคคลในชุมชน
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 3

มาตรการ การดำาเนินงานและกิจกรรมสำาคัญ

มาตรการที่ 3  ระดับส่วนกลาง

1. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการกำาหนดและจัดให้มีแนวทางในการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การกำาหนดมาตรฐานฉลากสินค้า และการควบคุมปริมาณโซเดียม

และนำ้าตาลในผลิตภัณฑ์

2. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการคิดและเผยแพร่เมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

โรคไตเรื้อรังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ

3. ร่วมมอืกับหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง ในการผลติเครื่องมอืทดสอบปริมาณโซเดยีม และนำา้ตาล 

ในอาหารด้วยตนเอง

 ระดับเขต/จังหวัดและชุมชน

1. กำาหนดใหม้พีืน้ทีส่ำาหรับผลติภณัฑท์ีม่โีซเดยีมตำา่ รวมทัง้เพิม่ทางเลอืกอาหารทีม่ปีริมาณ 

โซเดียมตำ่า และช่องทางการเข้าถึงที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคไต

เรื้อรัง

2. จดัใหม้กิีจกรรม/โครงการสนบัสนนุการลดบริโภคเหลอื และเสริมสร้างพฤตกิรรมสุขภาพ

ในชุมชน

3. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน

มาตรการที่ 4 1. ประเมินพฤติกรรมและระยะความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Stage Of Change)  

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

2. การสร้างทักษะในการจัดการตนเองและสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง (Self-management 

Support) โดยเนน้การลดบริโภคเกลอืและโซเดยีม (Sodium Reduction) และความรู้เรื่อง

การใช้ยา NSAIDs อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือสารที่มีพิษต่อไต

มาตรการที่ 5 พัฒนารูปแบบการจัดการโรคไตเร้ือรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ในสถานบริการ

มาตรการที่ 6 1. จัดอบรมหลักสูตร System Manager โดย กรมควบคุมโรคเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร

2. จัดอบรมหลักสูตร Case Manager โดย กรมควบคุมโรคเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรสำาหรับ 15 

จังหวัดนำาร่อง

3. จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการระยะส้ันสำาหรับสหวิชาชีพ โดย Service Plan  

และภาคีเครือข่ายเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร

4. จดัอบรมหลกัสตูร อสม. โดย สถาบนัโรคไตภมูริาชนครินทร์ และกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ

เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร

5. จัดอบรมหลักสูตร้านโภชนบำาบัด โดย สมาคมนักกำาหนดอาหารเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร

มาตรการที่ 7 พัฒนารายละเอียดตัวช้ีวัดและชุดข้อมูล เพ่ือกำากับการดำาเนินงานเชิงคุณภาพในผู้ป่วย 

เบาหวานและความดันโลหิตสูงในสถานบริการและชุมชน
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 ผลการดำาเนนิงานเพื่อลดโรคไตเร้ือรังตามตวัช้ีวัด 

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2559 

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-24 ก.ค. 2559 ในภาพ

ประเทศพบว่าร้อยละ 63.43 ของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง

สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ (ผู้ป่วยมีอัตราการ

ลดลงของ eGFR น้อยกว่า 4 ml/min/1.73 m
2
/yr) 

และสามารถจำาแนกเป็นรายเขตคือ เขตสุขภาพที่ 1  

ร้อยละ 63.75 เขตสุขภาพที ่2 ร้อยละ 66.19 เขตสุขภาพที ่3  

ร้อยละ 62.81 เขตสุขภาพที ่4 ร้อยละ 62.80 เขตสุขภาพที ่5  

ร้อยละ 62.47 เขตสุขภาพที่ 6 ร้อยละ 62.35 

เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 63.71 เขตสุขภาพที่ 8 ร้อยละ 

64.17 เขตสุขภาพที่ 9 ร้อยละ 64.01 เขตสุขภาพที่ 10 

ร้อยละ 63.87 เขตสุขภาพที่ 11 ร้อยละ 64.66 และ 

เขตสุขภาพที ่12 ร้อยละ 57.91 แสดงตามแผนภาพที ่8  

แผนภาพที่ 8  ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังสามารถชะลอความเส่ือมของไตได้ (ผู้ป่วยมีอัตราการลดลง 

ของ eGFR น้อยกว่า 4 ml/min/1.73m
2
/yr)

ที่มา : HDC สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2559

 จากข้อมลูดงักลา่ว แสดงใหเ้ห็นว่าการดำาเนนิงาน

เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง และการจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม 

(CKD Clinic) ในโรงพยาบาลชุมชนข้ึนไป สามารถชะลอ

ความเสื่อมไตของผูป้ว่ยโรคไตเร้ือรังตามเปา้หมายทีว่าง

ไว้ได้

 เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

 ใ น ก า ร ดำ า เ นิ น ง า นค ลิ นิ ก ช ะ ลอ ไ ต เ ส่ื อ ม  

(CKDClinic) ขีดความสามารถในการดำาเนินงานของ

แต่ละสถานบริการไม่เท่ากัน โดยเฉพาะโรงพยาบาล

ชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง เนื่องจากขาดบุคลากร

ทีส่ำาคญัในทมีสหสาขาวิชาชีพ บคุลากรบางสาขาวิชาชีพ

ไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการดำาเนินงาน และภาระงาน

ประจำาที่มีมากอยู่แล้ว ทำาให้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอ 

ไตเสื่อม (CKDClinic) ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก

 เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานส่วนกลาง

 มีปัญหาด้านระบบข้อมูลสถานพยาบาลบางแห่ง 

ใช้ โปรแกรมระบบฐานข้อมูลไม่เหมือนกัน ทำาให้ 

ไม่สามารถเชื่อมโยงจากสถานบริการไปถึงระดับจังหวัด 

ระดับเขต และประเทศได้รวมถึงการรายงานผลการ

ดำาเนินงานผ่านระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข

มีปัญหาจึงไม่สามารถทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

ตามตัวช้ีวัดที่แท้จริงได้ และด้านตัวช้ีวัดการจัดบริการ  

(ตวัช้ีวัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปงีบประมาณ 

2559) ในส่วนของการจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม และ

คลินิก NCD คุณภาพ เชื่อมโยงคลินิกชะลอไตเสื่อม

ในโรงพยาบาลชุมชนข้ึนไป เป็นตัวช้ีวัดที่ ไม่มีการ 

จัดเก็บข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม และไม่มีข้อมูลในระบบ 

HDC ซ่ึงทำาให้ผลการดำาเนินงานนั้นไม่เป็นไปตาม 

เป้าหมาย 

ผลการดำาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
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การรณรงค์ลดเค็มในงานบุญบั้งไฟ

ขอบคุณภาพจาก : สสจ.อุดรธานี

สื่อสนับสนุนการดำาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) 

โดย สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 ความสำาเร็จของการดำาเนินงานคลินิกชะลอไต

เส่ือม (CKDClinic) เกิดจากนโยบายที่ชัดเจนของ

กระทรวงสาธารณสุข ความเข้มแข็งของเขตจงัหวัด รวม

ถึงทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย และการได้รับการ

สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี

 การดำาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม(CKDClinic) 

ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจนจาก

กระทรวงสาธารณสุขและการสนับสนุนทรัพยากรที่ 

เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติ

งานในคลินิก งบประมาณในการปฏิบัติงาน และส่ือ  

องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินให้ได้ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจยัความสำาเรจ็จากพืน้ท่ี ข้อเสนอแนะจากพื้นที่

การดำาเนินงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม

นักกายภาพบำาบัดสอนการออกกำาลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ด้วยยางยืด และนักโภชนากรให้ความรู้เรื่องอาหาร ขอบคุณ

ภาพจาก : รพ.หล่มเก่า และรพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

ในการจัดการโรคไตเรื้อรัง

ขอบคุณภาพจาก : สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

36
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 ด้วยหลักฐานสำาคัญที่แสดงให้เห็นว่า การบริโภค

เกลอืและโซเดยีมในประเทศไทยไดก่้อใหเ้กิดปญัหาและ

ความรุนแรงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดัน

โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และ

โรคไตเร้ือรัง ซ่ึงถือเปน็สาเหตหุลกัของการเสียชีวิตก่อน

วัยอนัควรในปจัจบุนั ทัง้ของประชากรโลกและประชาชน

ไทย อีกยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเป็น

สาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ถึงร้อยละ 63 

ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลกและร้อยละ 

73 ของการเสียชีวิต (ก่อนวัยอนัควร) ของประชากรไทย 

คาดการณว่์าการเสียชีวิตจากโรคไมต่ดิตอ่ของประชากร

โลกจะเพิม่ข้ึนจาก 36 ลา้นคนใน พ.ศ.2551 เปน็ 44 ลา้น

คนในปี พ.ศ.2563 นอกจากนี้ยังเป็นภาระด้านสุขภาพ

จากการเจ็บป่วยและทุพลภาพ 

 และข้อมลูปัจจบุนั พบว่าการใช้นโยบายสาธารณะ

เพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประชากรนั้น 

มปีระสิทธภิาพและคุม้คา่ตอ่การลงทนุการศกึษาในหลาย

ประเทศให้ผลสอดคล้องกันโดยแสดงให้เห็นถึงผลของ

การลดบริโภคเกลือต่อสุขภาพรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย

ของระบบบริการสุขภาพ ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา

การลดการบริโภคเกลือในประชากรเหลือวันละ 3 กรัม  

จะเพ่ิมให้ประชากรมีชี วิตอยู่โดยมีคุณภาพชีวิตดี 

ถึง194,000 - 392,000 ปีแห่งสุขภาวะ และประหยัด

ค่ารักษาพยาบาล 10,000 - 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ต่อปีนั่นหมายถึงการได้รับผลตอบแทน 6-12 ดอลลาร์

ต่อทุกดอลลาร์ที่ใช้ ในมาตรการควบคุมและการลดการ

บริโภคเกลือมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้ยาลดความดัน

โลหิต ในประเทศทีม่รีายไดต้ำา่ถึงปานกลางการลดบริโภค

เกลือและโซเดียมในประชากรจะป้องกันการเสียชีวิต

และใช้ค่าใช้จ่ายน้อย

 สืบเนื่องจากสถานการณ์ข้างต้น กรมควบคุมโรค 

โดยสำ านั ก โรคไม่ติ ดต่ อ  ร่ วม กับภาคี เค รือ ข่ าย  

ในการจัดทำาข้อเสนอ “นโยบายลดการบริโภคเกลือ 

และโซเดียม เ พ่ือลดโรคไม่ติ ดต่ อ  (NCDs)”  

เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงถือเป็นกลไก

สำาคัญในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และมีการปรับปรุง

ให้สมบูรณ์ โดยคณะทำางานพัฒนาข้อเสนอเฉพาะ

ประเด็นว่าด้วยนโยบายการลดบริโภคเกลือ ที่มี 

นายแพทยอ์ษัฏางค ์รวยอาจณิ รองอธบิดกีรมควบคมุโรค  

เป็นประธานและได้มีการรับรองมติดังกล่าวแล้วในการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่ 8 ปีพ.ศ. 2559  

ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

 สาระสำาคัญประการหนึ่งของนโยบายฯ คือ ขอให้

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำานักงาน

บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดวิีถีชีวิตไทย เป็นเจา้ภาพหลกั

ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กรมการแพทย์ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียและภาคเีครือ

ข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการ (1) จัดทำายุทธศาสตร์

การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย  

ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2559 และ (2) เสนอกลไก

การดำาเนินงานระดับชาติ ในการประสานงานและบูรณ

าการการดำาเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียม 

ในประเทศไทย

 สำาหรับ มตกิารจดั “ยุทธศาสตร์การลดการบริโภค

เกลือและโซเดียมในประเทศไทย” นั้น กรมควบคุมโรค

ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งในภาครัฐและ 

ภาคเอกชน จัดทำาเป็นร่างยุทธศาสตร์การลดการบริโภค 

เกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-โดยมีการ 

กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย แนวทางในการดำาเนินงาน 

ผลผลิตและตัวช้ีวัด พร้อมทั้งกำาหนดแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) เพื่อตอบสนองเป้าหมายการดำาเนินงาน 

และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำาหนดเป็น

แผนระยะ 10 ปี รายละเอียดดังนี้ 

3.3 การจัดท�านโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
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 ยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อ

ลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลด

การป่วย การตายและ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ 

สังคม อันเนื่องมาจากการระบาดของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

นำาไปสู่ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่สำาคัญ ในการ

กำาหนดประเดน็ยุทธศาสตร์ พร้อมทัง้แผนปฏบิตักิารและ

แนวทางในการดำาเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  

เป้าหมาย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ

เพ่ือสนับสนุนแผนบริการของกระทรวงสาธารณสุข 

(Service Plan)ในการลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังรวมถึง 

โรคไตวายระยะสุดท้าย

วิสัยทัศน์

 ประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภคเกลือและ

โซเดียมลดลง 

เป้าประสงค์

 ประชาชนบริโภคเกลือลดลงร้อยละ 30 ภายใน 

ปี 2568 

พันธกิจ

 1. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือลด

การบริโภคเกลือและโซเดียม

 2. ส่งเส ริมใ ห้ความ รู้และสร้าง วัฒนธรรม 

การบริโภคอาหารเกลือและโซเดียมตำ่า

 3. เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงอาหารและผลติภณัฑ์

ที่มีเกลือและโซเดียมตำ่า

 4. ผลั กดั น ภาคอุ ตสาหกรรมอาหารและ 

ร้านอาหารให้ผลิตอาหารลดปริมาณโซเดียม 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม

เพื่อลดการบริโภคโซเดียม รวมทั้งกระบวนการติดตาม 

ด้วยตนเอง

 ยุทธศาสตร์ลดบริโภคเกลือและโซเดียม 

ในประเทศไทย (พ.ศ.2558-2568) ประกอบด้วย 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์ S (Stakeholder network) การ

สร้าง พัฒนาและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

 2. ยุทธศาสตร์ A (Awareness) เพ่ิมความรู้  

ความตระหนัก และเสริมทักษะให้ประชาชน ชุมชน  

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ บุคลากรวิชาชีพที่เก่ียวข้องและ

ผู้กำาหนดนโยบาย 

 3. ยุทธศาสตร์ L (Legislation and environmental  

reform) การปรับเปลีย่นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดการผลิต 

ปรับปรุง เปลีย่นแปลง และเกิดผลติภณัฑท์ีม่โีซเดยีมตำา่  

รวมทั้งเพ่ิมทางเลือกและช่องทางการเข้าถึงอาหาร 

ที่ปริมาณโซเดียมตำ่า

 4. ยทุธศาสตร์ T (Technology and innovation) 

พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้และการนำาสู่ปฏิบัติ

 5. ยุทธศาสตร์ S (Surveillance, monitoring 

and evaluation) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตามและ

ประเมินผล เน้นตลอดกระบวนการ (input/process/

outcome)

 ซ่ึงถือเป็นก้าวสำาคัญในการกำาหนดทิศทางการ

จัดการปัจจัยเส่ียงสำาคัญในการเกิดโรค อย่างเป็นรูป

ธรรมและชัดเจน จากการมส่ีวนร่วม สว่นการเสนอกลไก

การดำาเนนิงานระดบัชาต ินัน้อยูร่ะหว่างการเตรียมเสนอ

กลไกการขับเคลื่อนในรูปของคณะกรรมการในระดบัชาติ

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน และรองอธิบดี

กรมควบคุมโรค เป็นกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงทั้ง 

2 ประเด็นยังคงรอเสนอเพื่อพิจารณาและปรึกษาหารือ 

เพื่อความสมบูรณ์ต่อไป



39

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

9
ส่ว

นท
ี่ 3

 สถานการณท์ีผ่า่นมาพบว่า การให้บริการส่วนใหญ่

ของสถานบริการสขุภาพเปน็ลกัษณะการตัง้รับ โดยรอให้

ผูบ้ริการเข้ามาหาทีโ่รงพยาบาลแลว้จงึใหก้ารตรวจรักษา 

ส่วนบริการให้คำาแนะนำาการปฏิบัติตนและสนับสนุนการ

จดัการตนเองในโรงพยาบาลยังมคีอ่นข้างนอ้ย นอกจาก

นี้ในส่วนของการบริการเชิงรุก เช่น การส่งเสริมและ 

ป้องกันโรคในชุมชนยังมีไม่มากนัก รวมถึงยังขาดระบบ

ระบบการบริหารจัดการการดูแลประชาชนตลอดทุก

ช่วงวัยการพัฒนารูปแบบเพื่อเพ่ิมคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพ โดยผ่านกระบวนการ คลินิก NCD คุณภาพ 

เป็นมาตรการสำาคัญในการลดโรคไม่ติดต่อระบบบริการ

สุขภาพ ซึ่งได้ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 

 คลนิกิคณุภาพ หมายถึง คลนิกิ/ศนูย/์เครือข่ายของ

คลินิกสถานบริการที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการและ

ดำาเนินการทางคลินิกให้เกิดกระบวนการ ป้องกันควบคุม

และดแูลรักษาจดัการโรคเร้ือรังแก่บคุคลทีเ่ข้ามารับบริการ

วินิจฉัยโรค กลุ่มที่เป็นโรค/ป่วย รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง 

ผลการประเมินเพื่อรับรองคลินิก NCD คุณภาพ 
ระดับเขตและประเทศ 

 ผลการประเมินโดยทีมงานจากสำานักงานควบคุม

ป้องกันโรคร่วมกับจังหวัด ซ่ึงได้ออกตรวจประเมิน

การดำาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพของสถานบริการ

สาธารณสุข ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ปี 2559 

จำานวนสถานบริการสาธารณสุขเป้าหมาย 235 แห่ง  

พบว่ามโีรงพยาบาลทีผ่่านการประเมนิรับรองทัง้ส้ิน 235 แห่ง  

คดิเป็นร้อยละ 100 

 ผลการประเมินจากทีมประเมินรับรองของ

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคและจังหวัด ซ่ึงได้ดำาเนินการ

 ประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ใน รพศ. 

รพท. รพช. ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ครบทุก

แห่ง (ร้อยละ 100) พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก 

NCD คุณภาพ ดังนี้ 

 ปี 2557 ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 86.9 

 ปี 2558 ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 96.3

 ปี 2558 ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 100

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ

 1. บุคลากรขาดทักษาในการวิเคราะห์ การใช้

ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการจัดการ

โรครายกรณี และจัดการระบบบริการภาพรวม 

 2. รูปแบบและแผนการประเมินผลการปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของกลุม่เส่ียงและกลุม่ปว่ยยงั

ไม่ชัดเจน 

 3. ชุมชนและผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง ยังไม่ตระหนักถึงความสำาคัญของปัจจัยเส่ียง

ร่วมต่อการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนจึงทำาให้ไม่เกิด

การจัดการตนเองและชุมชน

3.4 คลินิก NCD คุณภาพ ปีงบประมาณ 2559 

แผนภาพที่ 9  ร้อยละของโรงพยาบาลผา่นการประเมนิคลนิกิ NCD คณุภาพ เปรียบเทยีบปงีบประมาณ 2557 - 2559 
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ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้การด�าเนนิงานคลนิิก NCD 

คุณภาพ ส�าเร็จ (Key Success)

 1. ผู้บริการทุกระดับเห็นความสำาคัญ จึงมีการ 

ผลักดันส่งเสริมให้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

อย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงจากทุกระดับในเขตพื้นที่

 2. มียุทธศาสตร์ แผนงาน กระบวนการดำาเนิน

งานใหบ้รรลผุลสำาเร็จตามเปา้หมาย (ระดบัจงัหวัด/หนว่ย

บริการ) โดยมกีารประชุมจดัทำาแผนงานโครงการร่วมกัน 

ในทุกระดับเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน และ 

ตั้งเป้าหมายการดำาเนินงานร่วมกัน

 3. ผู้ รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อของจังหวัด 

และสถานบริการสาธารณสุข มีความรู้และทักษาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประสานกับผู้รับผิดชอบ 

Data Center ของจงัหวัดมบีคุลากรทีม่ทีกัษาการบริการ

เฉพาะทางในหนว่นบริการเพียงพอ และมทีมีสหวิชาชีพ

ร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

 4. มีความเข้มแข็งของเครือข่ายในการบริหาร

จัดการที่ เ ช่ือมโยง ระบบข้อมูลเฝ้าระวังป้องกัน  

การรักษา และการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ และมีฐาน

ข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหวัด

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�าหรับกระทรวง

สาธารณสุขในการด�าเนินงานคลินิก 

NCDคุณภาพ 

 1. บูรณาการงานร่วมกันระหว่าง NCD กับ Service 

Plan สาขา ตา ไต หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง 

 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่วนกลาง เพื่อให้

สามารถดึงและมีการใช้ข้อมูลจากตัวแปรได้ถูกต้องตรง

กันระหว่างส่วนกลาง เขตและพื้นที่

 3. พัฒนาเครือข่ายคลินิก NCD คุณภาพขยายสู่

ระดับ รพ.สต. และเชื่อมโยงในภาพอำาเภอ จังหวัด และเขต 

 4. ให้คลินิก NCD คุณภาพ เป็นกลไกเชื่อมโยง

กับ DHS และมุ่งแน่นให้เกิดการป้องกันและควบคุม

ทั้งในสถานบริการและชุมชน รวมทั้งพัฒนา social  

determinant of health

 5. มี ก า ร จั ด ทำ า แ ผน พัฒน า ร ะบบบ ริ ก า ร 

โรคไม่ติดต่อที่บูรณาการกับแผนพัฒนาสุขภาพตลอด

ช่วงชีวิต ในระดับเขต จังหวัด อำาเภอ มีการสนับสนุน 

การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและจำานวนเพียงพอ 

ไดแ้ก่ system management team, case/ care manager  

ทีมสหวิชาชีพ มีการพัฒนาเครือข่ายคลินิก NCD 

คุณภาพขยายสู่ระดับ รพสต.และเช่ือมโยงในภาพ 

เครือข่ายบริการ มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ในและระหว่าง

เครือข่ายบริการทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

รายองค์ประกอบของคลินิก NCD คุณภาพ

 6. มีการประเมินการทำางานของคลินิก NCD 

คุณภาพ ร่วมกับการประเมินผลการดำาเนินงานที่เป็น 

ตัวชี้วัดคุณภาพ และการให้บริการผู้ป่วย
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3.5 การรณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก 

การรณรงค์วันหัวใจโลก ปี พ.ศ.2559

Fuel	your	heart	เติมพลังให้หัวใจ

Move	your	heart	ออกกำาลังกายให้หัวใจขยับ

รู้ระดับความเสี่ยงของคุณ

 สำานักโรคไม่ติดต่อได้มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์

เนื่องในวันหัวใจโลก ปี 2559 ขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 

2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

ประเดน็สาร การรณรงควั์นหวัใจโลก ป ีพ.ศ.2559 มดีงันี้

 สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation)  

ไดก้ำาหนดวันรณรงคห์วัใจโลก คอื วันที ่29 กันยายน ของ

ทุกปี สำาหรับประเด็นสาร (Theme) ในปีน้ี (ค.ศ.2016) คือ

 ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข และมลูนธิิ

หัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำาหนด

วันรณรงค์หัวใจโลก ให้สอดคล้องกับสากลเป็นวันที่ 29 

กันยายน ของทกุปี สำาหรับปนีี ้(2559) ใช้ประเดน็รณรงค์

หัวใจโลก คือ 

 หม่ันตรวจวัดความดันโลหิต หาระดับคอเลสเตอรอล

และนำ้าตาลในเลือด วัดรอบรอบเอว หาค่าดัชนีมวลกาย 

เมื่อรู้ค่าดังกล่าว ก็จะทราบถึงความเสี่ยงและปรึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีของคุณ

 การบริโภคอาหารและนำ้า ช่วยเติมพลังให้หัวใจ

คุณแข็งแรง

 ลดการรับประทานอาหารแช่แข็งและแปรรูป 

ซึ่งล้วนมีนำ้าตาลและไขมันสูง

 ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีนำ้าตาลสูง รวมถึง

นำ้าผลไม้ที่มีความหวาน ควรเลือกบริโภคนำ้า

เปล่าหรือนำ้าผลไม้ที่ไม่หวานแทน

 เปลี่ ย นจ ากการ รับประทานขนมหวาน  

เป็นผลไม้สด แทน 

 พยายามรับประทาน 5 ส่วน ในผลไม้และ

ผัก ต่อวัน (ประมาณ 1 กำามือ) โดยสามารถ

เลือกรับประทานผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง  

ผลไม้กระป๋อง หรือผลไม้แห้งก็ได้

 คุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้อยู่

ในปริมาณที่เหมาะสม (ผู้ชาย ไม่ควรดื่มเกิน 2 

หน่วยมาตรฐานต่อวัน ผู้หญิง ไม่ควรดื่มเกิน 1 

หน่วยมาตรฐานต่อวัน)

 เตรียมอาหารกลางวันที่มีประโยชน์สำาหรับรับ

ประทานที่โรงเรียนหรือที่ทำางาน 

หมั่นตรวจเช็คระดับน�้าตาลในเลือด

 ระดับนำ้าตาลในเลือดสูง อาจเป็นตัวบ่งชี้โรค

เบาหวาน จากข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด

เลือดน้ัน 60% ของผู้เสียชีวิตมีภาวะโรคเบาหวาน

  ทำาตัวให้กระฉับกระเฉงเสมอ จะช่วยลดความ

  เสี่ยงของ โรคหัวใจและหลอดเลือด

  ควรออกกำาลังกายระดับปานกลางข้ึนไป  

  อย่างน้อย 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์

  การเต้นรำา การเดินเล่น การทำางานบ้าน 

  ล้วนเป็นการออกกำาลัง

  เดนิข้ึนลงบนัไดแทนการใช้ลฟิตแ์ละบนัไดเลื่อน 

  เดินหรือการปั่นจักรยานแทนการขับรถยนต์

  จะมคีวามสขุและสนกุข้ึน เมื่อออกกำาลงักายกับ

  เพื่อนและครอบครัว

  ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเริ่มขบวนการ

  ออกกำาลังจริงๆจังๆ

  สนับสนุนการใช้เครื่องนับก้าว หรือใช้แอพพลิเคช่ัน 

  ในสมาร์ทโฟนเพื่อติดตามการเคลื่อนไหว
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ตรวจวัดคลอเลสเตอรอลสูง และดัชนีมวลกายเกิน (BMI) 

 หมั่นตรวจเช็คส่วนสูง นำ้าหนัก รอบเอว ดัชนีมวลกาย ระดับความดัน

โลหิต คอเลสเตอรอล และนำา้ตาลในเลอืด โดยผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงสามารถใหค้ำา

แนะนำาและคำาปรึกษาตามเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือด และการรักษาตัวท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาสุขภาพหัวใจ

ตรวจเช็คระดับความดันเลือดโลหิต

 ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเส่ียงอันดับหน่ึงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็น “ภัยเงียบ” 

เพราะ มักจะไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือน ทำาให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักล่วงหน้า

Love your heart : รักษ์หัวใจ

 การงดสูบบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุด ที่คุณสามารถทำาได้ เพื่อสุขภาพหัวใจของคุณ

 การเลิกสูบบุหรี่ 2 ปี ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ

 การเลกิสูบบหุร่ีภายใน 15 ป ีความเสีย่งของโรคหวัใจและหลอดเลอืดจะลดลงเหลอืเทา่คนปกตทิี่ไมไ่ดสู้บบหุร่ี

 การเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจในคนที่ไม่สูบบุหรี่เกิดจาก การสูดควันบุหรี่

 ดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่นั้นไม่เพียงแต่ดีต่อตัวคุณเอง แต่ยังดีกับคนรอบข้างคุณอีกด้วย

 หากพบปัญหาในการเลิกสูบบุหรี่ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600
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ตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูง เพียงร้อยละ 10  

ซ่ึงสมาพันธ์ความดนัโลหิตสูงโลก ไดแ้นะนำาแนวทางการ

เพิ่มความตระหนักในประชากร คือ 

 1. เพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการดำาเนินการคัด

กรองความดันโลหิต 

 2.  จัดบริการวัดความดันโลหิตในทุกสถานบริการ 

มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ วัดความดัน

โลหิตได้ง่าย สามารถรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองได้

 ดงันัน้ สิง่สำาคญัทีต่อ้งเร่งดำาเนนิการ คอื ส่งเสริม

การคดักรองโรคความดนัโลหติสูง และคน้หา ผูท้ีม่คีวาม

ดันโลหิตสูง เพื่อนำาเข้าสู่ระบบการดูแลรักษากระตุ้นให้

ประชาชนมกีารตื่นตวัเพื่อรับการตรวจวัด ความดนัโลหติ

ของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องรู้ค่าตัวเลข

และความหมายของค่าความดันโลหิต ของตนเอง

 ความดันโลหิตคืออะไร

 ความดันโลหิต เป็นแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจ

สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ซ่ึงวัดได้ตัวเลขจำานวน 

2 ค่า เช่น ค่าความดันโลหิต 120/78 มิลลิเมตรปรอท

เลขตวับน (systolic pressure) คอื คา่ความดนัเลอืดใน

ขณะทีห่ลอดเลอืดหวัใจบบีตวัส่วนเลขตวัลา่ง (diastolic 

pressure) คอื ความดนัเลอืดในขณะทีห่ลอดเลอืดหวัใจ

คลายตัว

ความดันโลหิตปกติควรมีค่าความดันโลหิตตัวบนน้อย

กว่า 120 มิลลิเมตรปรอทและค่าความดันโลหิตตัวล่าง

น้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท

 ความดันโลหิตสูง หมายถึง ค่าความดันโลหิตตัว

บน มากกว่าหรือเทา่กับ 140 หรือคา่ความดนัโลหติตวัลา่ง  

มากกว่าหรือเท่ากับ 90

 ความดันโลหติสูงมผีลต่อหัวใจและหลอดเลือด

อย่างไร

 ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญของ

โรคหลอดเลือดหัวใจและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญที่สุด  

ของโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)ซ่ึงสาเหตุของโรคหลอด

เลือดสมองตีบร้อยละ 50 เกิดจากภาวะความดนัโลหิตสูง 

 สำานกัโรคไมต่ดิตอ่ไดม้กีารจดักิจกรรมการรณรงค์

เนื่องในวัน์ความดันโลหิตสูงโลก ปี 2559 ข้ึนในวันที่  

17 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันบำาราศนราดูร  

กรมควบคุมโรค

ประเด็นสาร การรณรงค์วันหัวใจโลก ปี พ.ศ.2559  

มีดังนี้

 สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hyper-

tension League) และสมาคมโรคความดันโลหิตสูง

นานาชาติ (International Society of Hypertension) 

ได้กำาหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน

ความดันโลหิตสูงโลก โดยในระยะ 5 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 

2556-2561 มคีำาขวัญเพื่อการรณรงค ์คอื “Know Your 

Numbers” ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารสร้างกระแสให้

ประชากรท่ัวโลกเพ่ิมความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูง

 คำาขวัญเพ่ือการรณรงค์จากสมาพันธ์ความดัน

โลหิตสูงโลก (World Hypertension League) คือ

“Know Your Numbers”

 คำาขวัญเพื่อการรณรงค์วันรณรงค์ความดันโลหิต

สูง ของกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความดนัโลหติ

สูงแห่งประเทศไทย คือ

“ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่าน

หรือไม่”

 สาเหตุที่ต้องสร้างความตระหนักต่อโรคความดัน

โลหิตสูงโดยการเนน้ให้ประชากรทราบคา่ความดนัโลหิต

ของตนเองให้ไดน้ัน้ เนื่องจากสถิตทิัว่โลกบง่ช้ีว่าในผูท้ีม่ี

ความดันโลหิตสูงมีเพียงร้อยละ 50 ที่ตระหนักถึงภาวะ 

ความดันโลหิตสูงของตนเอง และมีประชากรเพียงส่วน

น้อยเท่านั้นที่มีความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูง

มากกว่า ร้อยละ 75 และในประชากรบางกลุ่มมีความ

การรณรงค์์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี พ.ศ.2559
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และภาวะความดันโลหิตสูงยังเพ่ิมความเส่ียงต่อการ

เกิดหลอดเลือดสมองแตก ในคนที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี  

และมคีวามดนัโลหติสงูจะมคีวามเส่ียงเพิม่ข้ึนในการเกิด

ความเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่ออายุเพ่ิม

ข้ึนค่าความดันโลหิตตัวบนจะเป็นตัวทำานายที่สำาคัญต่อ

ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

 แม้ว่าการเพิ่มข้ึนของค่าความดันโลหิตจะเพ่ิม

ตามอายุที่มากข้ึน การรับประทานอาหารลดเค็ม การมี

กิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และการควบคุมนำ้าหนักตัว

ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงดังกล่าวได้

 ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีความดันโลหิต

ปกติ การรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มเป็นปัจจัยที่

สำาคญัตอ่การเพ่ิมข้ึนของความดนัโลหติอย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติ ถ้ามีภาวะนำ้าหนักเกินและรับประทานอาหาร

รสชาตเิคม็จะยิง่เพ่ิมโอกาสเส่ียงตอ่โรคหลอดเลอืดและ

หัวใจ

 ปัจจัยด้านพฤติกรรมเป็นสาเหตุหลักของการ

เกิดโรคความดันโลหิตสูงจากข้อมูลของสมาพันธ์ 

ความดันโลหิตสูงโลก พบว่า

✜ คร่ึงหนึ่งของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมีความ

เก่ียวข้องกับการรับประทานอาหารเสี่ยงต่อ

สุขภาพ (Unhealthy diet)

✜	 ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ร้อยละ 30 มีความ

สัมพันธกั์บการบริโภคเกลอืเพ่ิมข้ึน และร้อยละ  

20 มคีวามสัมพันธกั์บการรับประทานอาหารที่

มีโปแทสเซียมตำ่า (กินผักและผลไม้น้อย)

✜ การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอสัมพันธ์กับ

การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 20

✜ ภาวะอ้วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดัน

โลหิตสูง ร้อยละ 30

✜ การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกิน เป็น

สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง

✜ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรงดสูบบุหรี่

สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข

 1. การวัดความดันโลหิตแก่ผู้รับบริการในสถาน

บริการแต่ละระดับ

 2. การประเมนิโอกาสเส่ียงตอ่โรคหวัใจและหลอด

เลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

 3. การให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีโอกาสเส่ียงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ือควบคุมระดับความดัน

โลหิต

 4. การประเมนิภาวะความดนัโลหติสูงในระยะตัง้

ครรภ์ 

 5. กระตุ้นและสนับสนุนการคัดกรองความดัน

โลหิตในชุมชน

สำาหรับประชาชน

 1. การรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการ

ปรุงแต่ง

 2. การเลือกกินอาหารลดเค็มและไม่เติมเครื่อง

ปรุงที่มีรสเค็มเพิ่ม

 3. การควบคุมนำ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

 4. การงด/ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์

 5. การวัดความดันโลหิตเป็นประจำาอย่างน้อย 

ปีละ 1 คร้ัง และทราบความหมายค่าความดันโลหิต 

ของตนเอง

แนวทางในการป้องกันและควบคุม
โรคความดันโลหิตสูง
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 1.  จัดรณรงค์ หรือนิทรรศการเพ่ือเพ่ิมความ

ตระหนัก ให้ ประชาชนทราบระดับความดันโลหิต  

ของตนเอง และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การให้  

อสม.ร่วมคัดกรองความดันโลหิตสูง, การรณรงค์ 

ลดเคม็ ลดความดนัโลหติสูง ทัง้นีเ้พื่อเพ่ิมการเข้าถึงของ

การทราบความดันโลหิต และทราบวิธีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในเบื้องต้น

 2.  จัดรณรงค์คัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุข 

(screening) (สามารถ Download Flowchart DM 

HT สำาหรับเจ้าหน้าที่ : ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

ด้านสุขภาพในประชากรอายุ 15-34 ปี และ 35 ปีขึ้นไป) 

ของสำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ทางลิงค์ http://

www.thaincd.com/good-stories-view.php?id=8931) 

และ แบ่งแยกกลุ่ม เพ่ือจัดบริการตามกลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัยป่วย (สามารถ Download 

คูม่อืการจดับริการสุขภาพ “กลุม่วัยทำางาน” แบบบรูณาการ 

2558 ของสำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคทางลิงค์  

http://www.thaincd.com/good-stor ies-view.

php?id=9099)

คำาแนะนำาสำาหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรณรงค์ความดันโลหิตสูง

อธบิดกีรมควบคมุโรคเป็นประธานเปิดพิธแีละเข้าร่วมกิจกรรม 

รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี พ.ศ. 2559
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4. การด�าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรคประจ�าปี งบประมาณ 2559

 สำานักโรคไม่ติดต่อได้มีการดำาเนินงาน จำานวน 11 โครงการ ดังนี้

1.  โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การดำาเนินงานตามรูปแบบแนวทางการดำาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรือ้รงั (CKD)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 1,140,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

1)  เพื่อนำาเสนอการนำานโยบายและมาตรการที่กำาหนดไปสู่การปฏิบัติ และการขับเคลื่อนเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง 

2)  เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ ในการดำาเนนิงานโรคไตเร้ือรัง และเผยแพร่บทเรียน/รูปแบบการดำาเนนิงานทีท่ำาเปน็เลศิ 

ให้เป็นแบบอย่างกับหน่วยงานอื่นต่อไป

ผลการดำาเนินงาน : 

1) ได้กำาหนดถ่ายทอดนโยบายและมาตรการ การดำาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการลด โรคไตลงสู่ระดับพ้ืนที่โดยจัด

ทำาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานตามรูปแบบแนวทางการดำาเนินงานเพื่อลดโรค ไตเร้ือรัง (CKD) 

โดยใช้ชื่อการจัดงาน คือ NCD.Forum 2016 “ร่วมกันดูแลไต เชื่อมโยงไทยดูแลโรคเรื้อรัง” เพื่อถ่ายทอดการ

ทำางานสู่การปฏิบัติ

2)  มกีารแลกเปลีย่นเรียนการทำางานกับบคุลากรผูรั้บผดิชอบงานโรคไตเร้ือรัง โรคหวัใจและหลอดเลอืด และองคก์ร

หัวใจดี จาก สคร. ที่ 1-12 สสจ. อปท. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โรงพยาบาล และสำานัก กรม กอง 

จำานวน 175 คน 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2. โครงการสนับสนุนสื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 4,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โครงการสนับสนุนสื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จำานวน 13 รายการ โดย

สนบัสนนุสื่อการดำาเนนิงานปอ้งกัน ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เร้ือรังใหกั้บกลุม่เปา้หมาย และเผยแพร่สื่อการดำาเนนิปอ้งกัน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลง website ของสำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผลการดำาเนินงาน : 

 ไดส้ื่อส่ิงพิมพ์โครงการสนบัสนนุสื่อปอ้งกันควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เร้ือรังทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ประชาชน และใหห้นว่ย

งานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจได้นำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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3. โครงการพัฒนาการดำาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  

 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ และวิชาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพประชาชน

งบประมาณที่ใช้ : 4,982,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

1) เพื่อพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังเน้นให้เกิดการเชื่อมโยง

2) เพื่อบูรณาการให้เกิดกระบวนการป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษากลุ่ม ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูงของโรคไตเรื้อรังให้

มีความชัดเจนและรูปธรรม

3) เพื่อทำาให้กระบวนการป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลการดำาเนินงาน : 

1)  ได้พัฒนาแนวทางการดำาเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง

2) ไดจ้ดัอบรมพยาบาล/อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ้่านเพื่อสนบัสนนุการดำาเนนิงานลดโรคไตเร้ือรัง มคีวามรู้ 

และทกัษะ รวมถึงเทคนคิวิธกีารในการจดัการโรคไตเร้ือรังและปจัจยัเสีย่ง โดยเฉพาะการลดบริโภคเกลอื ในการ

ดำาเนนิงานลดโรคไตเร้ือรังในชุมชน สามารถเชื่อมโยงการให้บริการไดเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับภาวะแทรกซ้อน

ของผู้ป่วย และสามารถให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับหน่วยงานส่วนกลางได้

3) ได้จัดทำาองค์ความรู้คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ นำาไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

4. โครงการพัฒนาการดำาเนินงานลดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ประจำาปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  

 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ และวิชาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพประชาชน

งบประมาณที่ใช้ : 1,899,592 บาท

วัตถุประสงค์ : 

1) เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรคกลุ่มเมตาบอลิกหัวใจและ 

หลอดเลือด 

ผลการดำาเนินงาน : 

1)  สนับสนุนเครื่องมือการจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือด สำาหรับเจ้าหน้าที่ระดับอำาเภอ ใน 15 จังหวัด ที่มาจาก 

WHO เป็นเครื่องมือที่ Thai CV Risk score

2)  พัฒนาคู่มือการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สำาหรับ อสม.

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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5. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกในเมืองใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  

 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ และวิชาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพประชาชน

งบประมาณที่ใช้ : 40,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพ่ือสรุปรูปแบบการดำาเนินงานดูแลสุขภาพของผู้พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในบริบทเมืองใหม่ของ

ประเทศไทย

ผลการดำาเนินงาน : 

1) มกีารกำาหนดแนวทางร่วมกันในการดำาเนนิ คอื กำาหนดใหม้กีารสำารวจข้อมลูสขุภาพของประชาชนในคอนโดมเินยีม 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนมีการดำาเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมาย ซ่ึงมีการกำาหนดให้สำานักโรคไม่ติดต่อ  

เป็นผู้ออกแบบการสำารวจดังกล่าว

2)  สนับสนุนเครื่องมือและ องค์ความรู้ เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองสุขภาพ

เบื้องต้น โดยใช้การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้ App Thai CV Risk ให้กับ

ประชาชนที่อาศัยในคอนโดมิเนียม

3)  มีการจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)จาก 8 องค์การทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

6. โครงการองค์กรหัวใจดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 1,341,500 บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำาเนนิงานโครงการองคห์วัใจดแีละใหค้วามรู้แนวทางการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ

เพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและผู้ประสานงานจากสำานักงาน

ป้องกันควบคุมโรค สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด และเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่เป้าหมาย 15 และพิจารณา

ร่างคู่มือ 2 เล่ม คือ 

1. แนวทางการดำาเนินงานองค์กรหัวใจดี สำาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2. คู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

ผลการดำาเนินงาน : 

 ได้สนับสนุนคู่มือแนวทางการดำาเนินงานองค์กรหัวใจดี สำาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ผู้ปฏิบัติงาน  

และคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อลดเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดสำาหรับบุคลากรในองค์กรหัวใจดี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

และภาคีเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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7. ประชุมคณะทำางานอาเซียนครั้งที่ 4 (4
th
 ATFNCD Meeting)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 400,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

1)  เพื่อเตรียมการประชุม ASEAN Task Force on NCD ครั้งที่ 4

2)  เพื่อประชุมคณะทำางาน ATFNCD เพื่อจัดทำา Term of Reference กลไกและเครือข่ายการทำางานสำาหรับคณะ

ทำางาน และ Workplan on Non Communicable Diseases 2015

ผลการดำาเนินงาน : 

1)  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2)  ได้แก้ไขร่างข้อตกลงจากที่ประชุม ระหว่าง คณะทำางานกับทีมเลขาอาเซียน และประชุมหารือในประเด็นหัวข้อ

การประชุม/แผนงาน ระหว่าง Chairman(ประเทศไทย)กับทีมเลขาอาเซียน และส่งสรุปรายงานให้กับทีมเลขา

อาเซียนได้รับทราบและนำาไปศึกษาและพัฒนางานต่อไป

8. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อใน

เครือข่ายระดับเขต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 1,815,706 บาท

วัตถุประสงค์ : 

1)  เพื่อต่ออายุโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SAS ให้มีความต่อเนื่องและทันสมัยต่อการเก็บข้อมูลยิ่งขึ้น 

2) พัฒนาระบบการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้า

ระวังโรคไม่ติดต่อและการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในเครือข่ายระดับเขตต่อไป

ผลการดำาเนินงาน : 

 มีการรายงานผลการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ BRFSS 2015 ในรูปแบบ E-book 

และทำาผลการสำารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ BRFSS 2015 ในรูปแบบ E-book ที่website 

www.thaincd.com

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
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11. โครงการรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 150,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ขอ้มูลขา่วสารในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความ

ตระหนักถึงอันตราย สาเหตุ การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงจากความดันโลหิตสูง ให้กับประชาชนและรณรงค์ให้ภาคี

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น

ผลการดำาเนินงาน : 

 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และสนับสนุนการ

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข

10.  พัฒนาระบบจัดการโรคไม่ติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  

 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ และวิชาการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพของประชาชน

งบประมาณที่ใช้ : 420,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพ่ือพัฒนาแนวทางวิเคราะห์การประเมินผลคลินิก NCD คุณภาพประกอบการจัดทำารายงานคู่มือ/

แบบประเมินการดำาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ สำาหรับ รพศ./รพท./รพช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ให้มีประสิทธิภาพและสามารถเก็บผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำายิ่งขึ้น

ผลการดำาเนินงาน : 

สรุปผลการดำาเนินงานและแนวทางการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ มีความทันสมัยมากขึ้น และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

แม่นยำามากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข

9. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรัง (NCDs System Manager) ระดับอำาเภอ 

และผู้จัดการรายกรณี (Case manager)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  

 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ และวิชาการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพของประชาชน

งบประมาณที่ใช้ : 2,096,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่ออบรมหลกัสูตรทมีจดัการระบบการจดัการโรคเร้ือรัง (NCDs System Manager) ในระดบัอำาเภอใหแ้ก่ครู ก 

 (บุคคลผู้ถ่ายทอดต่อ) ได้นำาไปใช้ ในการดำาเนินการ เพื่อเป็นต้นแบบนำาไปขยายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำาเนินงาน : 

 ได้บุคลากรของโรงพยาบาลที่สามารถถ่ายทอดการจัดระบบการจัดการโรคเรื้อรัง (NCDs System Manager) 

ในระดับอำาเภอ เพื่อให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 4

 องค์การอนามัยโลกรายงานความปลอดภัย 

ทางถนนของโลก1(Global Status Report on Road 

Safety, 2015) รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของ

โลก พ.ศ.2556 จากการสำารวจ 180ประเทศทั่วโลก  

พบว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุบัติเหตุ 

ทางถนนทีเ่กิดข้ึนคดิเปน็อตัรา17.3 ตอ่ประชากรแสนคน  

โดยประเทศไทยเปน็ประเทศทีม่อีตัราตายเปน็อนัดบัหนึง่

ในภูมิภาคนี้และจากรายงานดังกล่าวได้ประมาณการว่า 

ประเทศไทย มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก 

อตัราตาย 36.2รายตอ่แสนประชากร (ประมาณ 24,237 

คน) และประเทศไทย ยังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและ

อาเซียนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

สูงที่สุด

 ข้อมูลการศึกษาภาระโรคการบาดเจ็บจาก

อบุตัเิหตทุางถนนในประเทศไทยพบว่าอบุตัเิหตทุางถนน  

เปน็สาเหตขุองการสูญเสียปสุีขภาวะอนัดบั 2 ในเพศชาย  

และอันดับ 8 ในเพศหญิง โดยค่าความสูญเสียใน 

เพศชายปีสุขภาวะสูงกว่าเพศหญิงถึงกว่า4 เท่า และ

ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี พบว่าสูงอันดับที่ 1 ทั้งเพศชาย

และเพศหญิง
2
 

 ข้ อมู ล จ ากสำ านั กน โยบายและยุ ทธศาสต ร์  

กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา พบว่า 

จำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงตั้งแต่ 

พ.ศ.2543-2552 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  

จนเมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมาได้มีการนำาข้อมูลมรณบัตร

มาสอบทานกับหนังสือรับรองการตายเพ่ือปรับสาเหตุ

การตายให้ถูกต้องมากข้ึน ทำาให้อัตราตายจากอุบัติเหตุ

ทางถนนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จาก 15 ต่อประชากร

แสนคนในปี พ.ศ.2552 เป็น 21.6 ต่อประชากรแสน

คน ในปี พ.ศ.2553 จนในปี พ.ศ.2558อัตราตายจาก

อุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 22.3 ต่อประชากรแสนคน  

ซึ่งอัตราตาย 5 ปีย้อนหลัง (2554-2558) อยู่ที่ระหว่าง 

21-23 ต่อประชากรแสนคน และจำานวนผู้เสียชีวิต  

อยู่ระหว่าง 13,000-15,000 คน ดังแผนภาพที่ 10

 ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ผู้บาดเจ็บที่

เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ประมาณเกือบ 1 ล้านคน และ

นอนรักษาตวัโรงพยาบาล (IPD) ประมาณ 2 แสนคนตอ่ป ี 

มีผู้พิการอีกปีละกว่า 7,000 คน คิดเป็นความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจกว่า 2 แสนลา้นบาท/ป ีและความสูญเสียจะเพิม่

ขึ้นเป็น 2 เท่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

แผนภาพที่ 10 แสดงจำานวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2543-2558

ที่มา :  ข้อมลูมรณบตัร สำานกันโยบายและยทุธศาสตร์ สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข : ป ีพ.ศ.2533-2558 ข้อมลูมรณบตัร

  และหนังสือรับรองการตาย สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

  1. Global Status Report on Road Safety, 2015

  2. สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ., รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย 2552 

สถานการณ์และผลการด�าเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
1. สถานการณ์อบัุตเิหตทุางถนนของประเทศไทย

1.1 สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน
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ผู้บาดเจ็บ 

 บนถนนชนบท ร้อยละ 53.4

 บนถนนทางหลวง ร้อยละ 25.8

 บนถนนในเมือง ร้อยละ 17.5

ผู้เสียชีวิต 

 บนถนนทางหลวง ร้อยละ 52.4

 บนถนนชนบท ร้อยละ 37.1

 บนถนนในเมือง ร้อยละ 8.9

 สถานการณ์ ย้อนหลัง ช่วง 5 ปี ท่ีผ่ านมา  

(2554-2558) พบว่า ในช่วงสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิต  

1,986 คน เฉลี่ยปีละ 397 คนมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 

 ในช่วงที่มีเวลาบาดเจ็บและเสียชีวิต ในเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ช่วงเวลา 14.00 - 20.00 น. เป็นช่วง

เวลามีการเกิดอุบัติเหตุสูง ซึ่งครอบคลุมการบาดเจ็บและเสียชีวิตร้อยละ 50 

 จำาแนกตามกลุม่อายุ พบว่า กลุม่อาย ุ15 - 19 ป ีบาดเจบ็มากทีส่ดุ (Teen Driver) โดยมจีำานวน 26,436 คน  

เฉลี่ยปีละ 5,287 คน ส่วนผู้เสียชีวิตมีจำานวน 214 ราย เฉลี่ยปีละ 43 ราย

 การด่ืมแล้วขับ พบว่า ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นผู้ขับข่ีและมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบ 

36,285 คนคิดเป็นร้อยละ 40.3 ของผู้ขับข่ีทั้งหมด กลุ่มอายุที่พบว่ามี การดื่มและเกิดการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 20 - 24 รองลงมากลุ่มอายุ 15 - 19 ปี เป็นกลุ่มที่ห้ามขายเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุตำ่ากว่า 20 ปี

 จักรยานยนต์ ดื่มแล้วขับ บนถนนชนบท อบต./หมู่บ้าน ยังเป็นปัญหาที่สำาคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

คิดเป็นร้อยละ 65 ของผู้ที่ดื่มและขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมด

 ประเทศไทยมีการกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนิน

งานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน10 คนต่อประชากรหนึ่ง

แสนคน ภายใน พ.ศ. 2563 โดยในส่วนของกระทรวง

สาธารณสุขได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานอุบัติเหตุ

ทางถนนซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ คือ 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในปี 2563 ลดลง

ร้อยละ 50 ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในปี 

2553 ซ่ึงเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่กำาหนดตาม

กรอบปฏิญญามอสโกที่กำาหนดให้ปีพ.ศ. 2554-2563 

134 ,591 คนเฉลี่ ยปีละ 26 ,918 คนหรือ ถ้าคิด

เป็นรายวัน เสียชีวิตวันละ 57 คน บาดเจ็บวันละ  

3,845 คน 

 จำาแนกตามถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุ พบว่าในกลุ่มผู้บาดเจ็บจะพบบนถนนชนบทมากกว่าถนนทางหลวง ส่วน 

ผู้เสียชีวิตจะพบบนถนนทางหลวงมากกว่าถนนชนบท

เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of 

Action for Road Safety)

 ตัวช้ีวัดเป้าหมายในการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัด

กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ อัตรา

การเสยีชีวิตจากอบุตัเิหตทุางถนนตอ่แสนประชากรเปรียบ

เทยีบคา่เปา้หมาย ปงีบประมาณ 2559 ไมเ่กิน 16 ตอ่แสน

ประชากร ผลการดำาเนินงาน พบว่า อัตราการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน ทั่วประเทศเฉลี่ย 18.97 ต่อประชากร

แสนคน และอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าค่าเป้าหมายทั้งใน

ภาพประเทศและรายเขตสุขภาพ ดังแผนภาพที่ 11

2. ผลการด�าเนินงานตามตวัชีว้ดักระทรวงสาธารณสขุ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 

1.2 สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 4

แผนภาพที่ 11 แสดงอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 2559 

 

 อุบัติเหตุจากการจราจรในเมืองใหญ่ที่มีประชากร

อยู่อย่างหนาแน่น มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และการคมนาคมขนส่งมีอัตราสูงเป็นอันดับต้นๆ  

ของประเทศ การดำาเนนิงานปอ้งกันตอ้งอาศัยความร่วม

มือจากหน่วยงานทุกระดับเพื่อให้เกิดการบูรณาการจาก

ทีมสหสาขาและ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ร่วมกันคิด

หามาตรการแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจัง ตั้งแต่การจัดการ

ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การสอบสวนการบาดเจ็บ

เพื่อแก้จุดเสี่ยง การออกมาตรการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด 

การกำาหนดเปา้หมายและพืน้ทีเ่ข้มข้น และประเมนิผลอ

ย่างต่อเนื่อง

3.1 การขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ City RTI

3. ผลงานเด่นด้านการป้องกันการบาดเจบ็จากอบัุตเิหตทุางถนน

ที่มา : ข้อมูลจากใบมรณะบัตร สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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 อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะผู้บริหารเข้าพบหารือความร่วมมือ

กับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก)

ห้อง Control room เทศบาลนครเชียงใหม่

 ในปงีบประมาณ 2559 นายแพทยอ์ำานวย กาจนีะ  

อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เห็นความสำาคัญและได้ 

มีนโยบายให้ดำาเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บ 

จากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ หรือเรียกว่า City 

RTI เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทาง ลด

ความสูญเสียจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน

ของประชาชนที่อาศัยในเมืองใหญ่ โดยบูรณาการความ

ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และนำาร่องในเมืองใหญ่ 7 

เมืองได้แก่ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนคร

เชียงใหม่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครขอนแก่น 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองพัทยา และเทศบาล

เมอืงเขารูปช้าง ซ่ึงมกีารลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วม

มือวันที่8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

 ประเด็นความร่วมมือที่สำาคัญ คือ ทุกหน่วยงาน

จะร่วมมือกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City 

Road Traffic Injury : City RTI) ส่งเสริมให้มีกลไก

การจดัการข้อมลู เพื่อเฝา้ระวังตดิตามสถานการณอ์ยา่ง 

ทันท่วงที (Situation Room/Control Room)  

ในการจัดการความเร็ว จัดการจุดเส่ียง และพัฒนา

พื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อเป็นเขตจราจรปลอดภัย (Traffic 

Safety Zones) ในการใช้พื้นท่ีจราจร การส่งเสริมการ 

สวมหมวกนิรภัย การห้ามใช้ โทรศัพท์มือถือขณะขับข่ี  

การหา้มใช้สารเสพตดิและเมาสุราขณะขับข่ี การจดัการ 

ความปลอดภัยในเด็ก การจัดการความปลอดภัยของรถ 

จักรยาน และสนับสนุนมาตรการองค์กรความปลอดภัย 

ทางถนน พร้อมทั้ ง ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี   

และงบประมาณในการดำาเนินกิจกรรมตามสภาพปัญหา

ของพ้ืนทีพ่ร้อมทัง้เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายงาน 

 โดยมีเป้าหมายการดำาเนินงานขยายแนวคิด  

City RTI ไปในเทศบาลนครทุกแห่งจำานวน 30 แห่ง

ภายในปีงบประมาณ 2560 และขยายไปในเทศบาล

เมือง 178แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2563 เพื่อให้เกิด

การขับเคลื่อน City RTI ที่เห็นผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม

และดำาเนนิการไดอ้ยา่งยัง่ยนืทัง้นีเ้พื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย 

ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนลงคร่ึงหน่ึง 

หรือร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ตามเป้าหมายของ

ทศวรรษ แห่งความปลอดภัยทางถนน

อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะผู้บริหารเข้าพบหารือ 

การขับเคลื่อนการดำาเนินงานCity RTIกับนายกเมืองพัทยา

(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)

อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 

ในเมืองใหญ่ (City RTI) วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
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การขับเคลื่อนด่านชุมชนสู่มาตรการชุมชนความ

ปลอดภัยทางถนน

 ด่านชุมชนคือ จุดตรวจหรือจุดสกัดบนถนน

ชุมชน/อบต./หมู่บ้าน โดยความร่วมมือของผู้นำาชุมชน 

กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และสมาชิกในชุมชน เพื่อสกัด

คนเส่ียงป้องกันและป้องปรามการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

 จากการถอดบทเรียนด่านชุมชนที่ประสบความ

สำาเร็จ พบว่า ปัจจัยที่สำาคัญ คือ การมีกระบวนการ

ทางสังคม ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนการเตรียมชุมชนจากการ

มีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดยอมรับในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานในด่านชุมชน คือการใช้ 

“มาตรการชุมชน” มาขับเคลื่อนการทำางานด่านชุมชน 

เพื่อใหก้ารดำาเนนิงานดา่นชุมชนประสบความสำาเร็จและ

มีความยั่งยืนตลอดทั้งปี 

 มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน

คือ การสร้างมาตรการทางสังคม และชุมชนให้เกิด

วัฒนธรรมความปลอดภยัในการดำาเนนิชีวิตในระดบัพ้ืนที ่ 

โดยอำาเภอบรูณาการร่วมกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ฝา่ยปกครองในระดบัพ้ืนที ่หนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

แกนนำาชุมชนหมู่บ้านและภาคประชาสังคม ดำาเนิน

การอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างวินัย  

ปรับเปลีย่นทศันคตแิละปลกูจติสำานกึดา้นความปลอดภยั

ทางถนน และการจัดเวทีประชาคมให้ชุมชนร่วมกัน

กำาหนดกติกาหมู่บ้านหรือธรรมนูญชุมชนหมู่บ้าน

องค์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อนด่านชุมชน 

ไปสู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน

 ในเทศกาลปีใหม่ 2559 กรมควบคุมโรคได้  

ไดด้ำาเนนิการจดัทำาแนวทางและสนบัสนนุการดำาเนินดา่น

ชุมชนในพ้ืนที ่20 จงัหวัด จำานวน 40 อำาเภอ โดยใชห้ลัก 

3 ต.ได้แก่1) ต.เตรียม 2) ต.ต้ัง และ 3) ต.ติดตามผลการ

ถอดบทเรียนในพ้ืนท่ี 40 อำาเภอ พบว่า อำาเภอ/ดา่นชุมชน 

ที่ประสบความสำาเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  

ข้ันตอนที่สำาคัญ คือ การเตรียมชุมชนเพื่อให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็งถ้ามีการเตรียมชุมชนที่ดี จะทำาให้การ

ดำาเนินงานข้ันตอนอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยมีกระบวนการเตรียมที่สำาคัญ

 1. ธรรมนูญอุบัติเหตุชุมชนหรือประชาคม 

การจัดทำาธรรมนูญอุบัติเหตุชุมชนหรือประชาคม ผู้นำา

ชุมชน/ฝ่ายปกครอง กำานัน/ผู้ ใหญ่บ้านหน่วยงาน 

ในพื้นที่ ร่วมกับสมาชิกในชุมชน ร่วมกันสร้างข้อตกลง

และกำาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัย 

ในการจราจรที่สมาชิกในชุมชนยอมรับ 

 2. การประกบกลุ่มเส่ียง การสื่อสารมาตรการ

เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจ ตระหนัก และให้ความร่วม

มือเพ่ือลดแรงต้าน โดยเฉพาะการสื่อสารไปยังกลุ่ม

เสี่ยง ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น, กลุ่มดื่มแล้วขับ,กลุ่มขับรถเร็ว  

และผู้ขายสุราในชุมชน โดยการประชุมอบรมกลุ่มเสี่ยง 

ใช้เสียงตามสาย หรือป้ายสื่อสารมาตรการ เป็นต้น

3.2 การขับเคลื่อนด่านชุมชนสู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน

การขับเคลื่อนด่านชุมชนสู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน

“เตรียมชุมชน ไร้เจ็บไร้ตาย ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้”
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 3. การต้ังด่านชุมชนเชิงรุก ในช่วงเทศกาล 

หรือช่วงที่มีงานสำาคัญในพ้ืนที่ ผู้นำาชุมชน กลุ่มอาสา

สมคัรตา่งๆ และสมาชิกในชุมชน “ตัง้ดา่นชุมชนเชิงรุก”  

ไม่เฉพาะประจำาการอยู่ที่ตั้ง ออกมาปฏิบัติหน้าที่บนท้อง

ถนน ในช่วงเวลาที่มีความเส่ียง เพื่อป้องปรามคนใน

ชุมชนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่ง และไม่ใหอ้อกสู่ถนนใหญ ่และ

หากมกีำาลงัเพียงพอควรจดัใหม้ชุีดเคลื่อนทีต่ระเวนตรวจ

ตราในพืน้ที ่เพื่อความครอบคลมุพ้ืนทีม่ากข้ึน และควรมี

เจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง/ตำารวจ/ทหาร เปน็กำาลงัสนบัสนนุ

การดำาเนินการตั้งด่านชุมชน

ผลการด�าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน

สงกรานต์ 2559

 กรมควบคุมโรคได้ ได้ดำาเนินการจัดทำาแนวทาง

และสนับสนุนการดำาเนินด่านชุมชนในพื้นที่ 20 จังหวัด 

จำานวน 40 อำาเภอ โดยใช้หลัก 3 ต.ได้แก่ 1) ต.เตรียม 

2) ต.ตั้ง และ 3) ต.ติดตามสรุปผลการดำาเนินงานด่าน

ชุมชนเทศกาลสงกรานต ์2559 ในพ้ืนที ่40 อำาเภอพบว่า  

มีด่านชุมชนทั้งหมด 927 ด่าน มีจำานวนผู้ปฏิบัติงาน

จำานวน 4,560 คน มีจำานวนรถจักรยานยนต์ผ่านด่าน 

427,937 คัน มีจำานวนรถยนต์ผ่านด่าน 599,581 คัน 

จำานวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง 114,706 คน จำานวนคนที่ได้

ตักเตือนพฤติกรรมเส่ียง 65,503 คน และจำานวนคร้ัง 

ของการเกิดอุบัติเหตุ 455 คร้ัง โดยมีรายละเอียด 

ตารางที่ 11 ดังนี้

ตารางที่ 11 แสดงจำานวนและร้อยละของผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ผ่านด่านชุมชน

พฤติกรรมเสี่ยง จำานวน ร้อยละ

 ไม่สวมหมวกนิรภัย 81,860 คน 71.37

 เมาแล้วขับ  2,960 คน 2.58

 ขับรถเร็ว  26,823 คน 23.38

 อื่นๆ เช่น ขับรถย้อนศร, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  30,63 คน 2.67

 จำานวนคนที่ได้ตักเตือนพฤติกรรมเสี่ยง 65,503 คน 57.11 

 การดำาเนนิงานมาตรการชุมชนในพ้ืนที ่40 อำาเภอ 

มทีำาการประชาคมหมูบ่า้นหรือธรรมนญูหมูบ่า้นทีชั่ดเจน 

ร้อยละ 50.20 มกีารมกีารประกบกลุม่เส่ียงและการสื่อสาร

มาตรการ และให้คนในชุมชนรับทราบมาตรการ ร้อยละ 

65.71 และมีการเตรียมทีมผู้ปฏิบัติประจำาด่านชุมชน 

ช้ีแจงทำาความเข้าใจ และซักซ้อมวิธีปฏิบัติงานเชิงรุก 

หรือเคลื่อนที่เพื่อความเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง ร้อยละ  

68.98

 ผลการดำาเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 

สงกรานต์ 2559จำานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาล

สงกรานต์ 2555-2559 ในพ้ืนที่ 40 อำาเภอ พบว่า  

มีจำานวนผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 8.59 จาก 2,153  

ในสงกรานต ์2558 ลดลงเปน็ 1,968 ในสงกรานต ์2559 

โดยในถนนชนบทมีแนวโน้มลดลงจาก 461 คน ในปี 

2555 ลดลงเป็น 329 คน ในปี 2559 พิจารณาเฉพาะผู้

บาดเจบ็ทีด่ื่มสุรามแีนวโนม้ลดลงจากร้อยละ 34.05 ในป ี

2555 เป็น 26.37 ในปี 2559 และพิจารณาในกลุม่ผูขั้บข่ี

และซ้อนทา้ยรถจกัรยานยนตแ์ละดื่มสุราบนถนนชนบท/

อบต./หมู่บ้าน พบว่า กลุ่มอายุ 15-19 ปี มีจำานวนลดลง 

20 คน จากสงกรานต ์2555 - 2558 มจีำานวนเฉลีย่ 77 คน  

เหลือ 47 คนในปี 2559

 และสามารถขยายแนวคิดด่านชุมชน/มาตรการ

ชุมชนไปทั่วประเทศผ่านศูนย์อำานวยการความปลอดภัย

ทางถนน จากรายงานศูนย์อำานวยการความปลอดภัย 
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ทางถนน พบว่าในเทศกาลสงกรานต ์2559 มดีา่นชุมชน

เฉลีย่ 17,090 ดา่น/วัน มจีำานวนผูป้ฏบิตังิานในดา่นชุมชน

เฉลีย่ 107,828 คน/วัน สุดทา้ยกรมควบคมุโรค ขอขอบคณุ 

ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 20 จังหวัดจำานวน 40 อำาเภอ 

ทีร่่วมมอืร่วมใจดำาเนนิงานดา่นชุมชนจนเปน็ผลอยา่งเปน็ 

รูปธรรม และสามารถขยายแนวทางมาตรการชุมชน/

ด่านชุมชนไปทั่วประเทศและมีความต่อเนื่องยั่งยืน

ที่มา : ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2555- 2559 กระทรวงสาธารณสุข

แผนภาพที่ 12 จำานวนผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตทีด่ื่มสรุา

ในพ้ืนท่ี 40 อำาเภอ เปรียบเทียบสงกรานต์ 2555-2559

แผนภาพที่ 13 ร้อยละของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ที่ดื่มสุราใน 40 อำาเภอ เปรียบเทียบสงกรานต์ 

2555-2559
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 สำานักโรคไม่ติดต่อได้มีการดำาเนินงาน จำานวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ (Big City)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 500,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

1)  เพื่อช้ีแจงนโยบายการดำาเนนิงานปอ้งกันการบาดเจบ็จากการจราจร และแนวทางการดำาเนนิงานป้องกันการบาด

เจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ 

2)  เพื่อลงพ้ืนที่สนับสนุนการจัดการข้อมูล และวางแผนการขับเคลื่อนการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการ

จราจรทางถนนและ บันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ผลการดำาเนินงาน : 

 มีการปฏิบัติการสอบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลจากห้อง Control Room เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการบาด

เจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่และขับเคลื่อนการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเขตเมืองใหญ่ (City RTI)

2.  โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 1,960,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

1)  เพื่อพัฒนางานและติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของพ้ืนที่ ภายใต้ โครงการป้องกันและลดการตายจาก

อุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

2)  เพื่อสรุปบทเรียนผลการดำาเนนิงานปอ้งกันการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม ่2559 และกำาหนด

แนวทางการดำาเนินงานในระยะต่อไป

3)  เพ่ือกำาหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข จากนโยบายของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายสำาคัญในปี 2559 ข้อที่ 5 ป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดเป็นตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข คือ “ลด

การตายจากอุบัติเหตุทางถนนลง ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน” ในปี 2559 และเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมาย โดยกำาหนดมาตรการเน้นหนัก 4 มาตรการ คือ มาตรการด้านการจัดการข้อมูลมาตรการด้านการ

ป้องกัน มาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการบริหารจัดการและโครงสร้าง ซึ่งกำาหนดเป้าหมายในช่วง 3 

เดือน Quick win มี 3 เรื่อง คือ 

1.1 การบูรณาการฐานข้อมูล ให้มีการ sign MOU ระหว่าง สาธารณสุข ตำารวจ บริษัทกลางฯ และมหาดไทย 

1.2 การแก้ไขจุดเสี่ยง 5 จุดต่อไตรมาส โดยไตรมาสแรกให้เสร็จสิ้นก่อนเทศกาลปีใหม่ 

1.3 การจัดตั้ง Trauma & Emergency Administration Unit ในโรงพยาบาลระดับ A S M1 

4. การด�าเนินงานโครงการป้องกันการบาดเจบ็จากอบัุตเิหตทุางถนน
ภายใต้แผนปฏบัิตริาชการ กรมควบคมุโรคประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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3. โครงการพัฒนาการใชป้ระโยชน์จากข้อมลูเฝา้ระวังและการสอบสวนการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุทางถนนไปสู่

การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บและมาตรการชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 1,484,294 บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อพัฒนาศกัยภาพเจา้หนา้ทีท่ีเ่ก่ียวข้องของอำาเภอเส่ียงสูงใหส้ามารถใช้ประโยชนข้์อมลูในการจดัทำาแผนและ

ขับเคลื่อนมาตรการชุมชนป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยใช้หลัก 5 ส. และเตรียมความพร้อมในการตั้งด่านชุมชนช่วง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ปี 2559

ผลการดำาเนินงาน : 

 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการป้องกันและลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทาง

ถนนของกระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อนงานปอ้งกันอบุตัเิหตทุางถนน โดยใช้กระบวนการ 5 ส. รวมทัง้ใช้ประโยชน์

จากข้อมูลเฝ้าระวังและการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนไปสู่การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันการบาด

เจ็บ มาตรการชุมชน และแนวทางปฏิบัติหลัก 3 ต. ตั้งด่านชุมชน สกัดจุดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้

4. โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ ปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 3,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

1)  เพื่อผลิตสื่อสนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

2)  เพื่อผลิตสื่อสนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันการจมนำ้า

ผลการดำาเนินงาน : 

 ไดส้ื่อสนบัสนนุการดำาเนนิงานปอ้งกันการบาดเจบ็ เพื่อใช้ประชาสมัพนัธ์ให้กับประชาชน และหนว่ยงานในพ้ืนที่

ได้นำาไปใช้เผยแพร่ต่อไป

ผลการดำาเนินงาน : 

1)  มีการสนับสนุนอุปกรณ์สำาหรับดำาเนินงานด่านชุมชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้สามารถดำาเนินงานด่านชุมชนช่วงเทศกาลได้

2)  ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามมาตรการเน้นหนัก 4 มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรการ

ด้านการจัดการข้อมูลมาตรการด้านการป้องกัน มาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการบริหารจัดการและ

โครงสร้าง 

3)  ได้พื้นที่ต้นแบบ (3 พื้นที่) ที่ถอดบทเรียนการดำาเนินงานใน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดการตาย

จากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
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การบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืนๆ
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(1)  The Global Report on Drowning. World Health Organization; 2014. 

(2)  สถานการณ์การตกนำ้า จมนำ้าของเด็กในประเทศไทย. สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2552.

(3)  จำานวน ร้อยละ และอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ พ.ศ. 2546 - 2558. สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2559. 

(4)  ทบทวนวรรณกรรมการจมนำ้าของเด็ก. สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2550. 

(5)  จำานวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมนำ้า พ.ศ. 2549 - 2558. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข; 2559. 

 การจมนำ้าเป็นสาเหตุนำาของการเสียชีวิตจาก

สาเหตุการบาดเจ็บ (Injury) โดยทั่วโลกพบว่า ในแต่ละ

ปีมีคนจมนำ้าเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน คนที่จมนำ้าเสีย

ชีวิต มากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มอายุตำ่ากว่า 25 ปี 

ทั้งนี้ในกลุ่มเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปีพบว่าการจมนำ้าเป็น

สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 (เสียชีวิตปีละ 140,219 

คน) รองจากโรคเยื่อหุม้สมองอกัเสบ (Meningitis) และ

เอดส์ (HIV)
 (1) 

 สำาหรับประเทศไทยในกลุ่มเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี 

การจมนำ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเมื่อเทียบ

กับทุกสาเหตุทั้งโรคติดเช้ือและโรคไม่ติดเช้ือ
 (2 - 4)

  

แนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมนำ้าของเด็กอายุตำ่ากว่า 

15 ปี ค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 

2549 ที่กรมควบคุมโรคเริ่มดำาเนินการทำา Intervention 

โดยจากเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 2549) มีเด็กเสียชีวิตจาก

การจมนำ้าเฉลี่ยปีละ 1,500 คน หรืออัตราการเสียชีวิต

ต่อประชากรเด็กแสนคนอยู่ในช่วง 9.1 - 11.5 แต่ใน

ปี พ.ศ. 2558 พบว่า การเสียชีวิตจากการจมนำ้าของเด็ก 

อายตุำา่กว่า 15 ป ีเทา่กับ 701 คน หรือมอีตัราการเสียชีวิต

ต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5.9
 (5)

 (แผนภาพที่ 14)  

ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 50 (แผนภาพที่ 14)

 อัตรา ป่วยตาย (Case Fata l i t y  Rate )  

จากการจมนำ้า เท่ากับร้อยละ 31.9 ลดลงมากกว่าใน

ช่วงปีที่ผ่านมา
 (6) 

กลุ่มประชากรเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี 

มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 21.9 เมื่อจำาแนกเป็นรายกลุ่ม

อายุพบว่า ก่อนปี พ.ศ. 2558 กลุ่มอายุ 5 - 9 ปีมี

อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนสูงที่สุด  

รองลงมาคือเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2558 

พบว่า กลุ่มเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปี มีอัตราการเสียชีวิตต่อ

ประชากรเดก็แสนคนสูงทีสุ่ด เทา่กับ 6.9 (แผนภาพที ่15)  

เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกนำ้า จมนำ้าสูงกว่า

เพศหญิงประมาณ 2 เท่าตัว ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วง

ทีม่เีดก็จมนำา้เสยีชีวิตมากทีสุ่ด รองลงมาคอืมนีาคม และ

พฤษภาคม ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา
 (5) 

สถานการณ์และผลการด�าเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

1.1 สถานการณ์การตกน�้า จมน�้าของเด็ก อายุต่�ากว่า 15 ปี 
ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558

1. สถานการณ์และผลการด�าเนินงานป้องกันการตกน�า้จมน�า้ของเด็ก
อายุต�า่กว่า 15 ปี 
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แผนภาพที่ 14 จำานวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี จากการตกนำ้า  

    จมนำ้า ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2542 – 2558 (ค.ศ. 1999 – 2015)

ที่มา :  ข้อมูลมรณบัตร. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์ :  สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แผนภาพที่ 15 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี จากการตกนำ้า จมนำ้า  

    ประเทศไทย จำาแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2546 – 2558 (ค.ศ. 2003 – 2015)

ที่มา :  ข้อมูลมรณบัตร. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์ :  สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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(5)  จำานวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมนำ้า พ.ศ. 2549 - 2558. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข; 2559.

(6)  การเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance System: IS) ปี พ.ศ. 2550 - 2558. สำานักระบาดวิทยา กรมควบคุม; 

2559.

(7)  แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดำาเนินงานป้องกันการจมนำ้า (ฉบับปรับปรุง). สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม

โรค; 2558. 

(8)  ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมนำ้า (Merit Maker… Drown No More). สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2558. 

(9)  สรุปผลการดำาเนินงานผู้ก่อการดี ป้องกันการจมนำ้า (Merit Maker). สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2559. 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

 จากข้อมลูการเฝา้ระวังในช่วงปดิเทอมและข้อมลู

การสอบสวน พบว่า กลุ่มเด็กเล็ก ส่วนใหญ่มักเกิดจาก

การเผอเรอของผูป้กครอง/ผูด้แูลเดก็ทีม่กัจะคดิว่าแหลง่

นำา้ดงักลา่วไมม่คีวามเสีย่งตอ่เดก็ และไปทำากิจกรรมบาง

อย่างเพยีงระยะเวลาส้ัน เช่น เข้าห้องนำา้ ทำากับข้าว ส่วน

ในกลุ่มเด็กโตอายุมากกกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ชวนกันไปเล่นนำ้า และเด็กมักจะจมนำ้าเสียชีวิตพร้อมกัน

ครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็กไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอด

ในนำ้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไป

ช่วยคนที่ตกนำ้า 

 ทั้งนี้จากการศึกษาของสำานักโรคไม่ติดต่อ กรม

ควบคมุโรค ป ีพ.ศ. 2556 พบว่า เดก็ไทยอายุตำา่กว่า 15 ปี  

ว่ายนำ้าเป็นร้อยละ 23.7 และว่ายนำ้าเพื่อเอาชีวิตรอดได้ 

(มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางนำ้า ทักษะการเอาชีวิต

รอด และทักษะการช่วยเหลือ) เพียงร้อยละ 4.4
 (7)

 และ

จากการสำารวจการใช้เส้ือชูชีพของสำานักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทย

ยังมีการใช้ค่อนข้างตำ่า ในกลุ่มเด็กมีการสวมเสื้อชูชีพที่

ถูกต้อง ร้อยละ 6.0 ขณะที่ในทุกกลุ่มอายุมีเพียงร้อยละ 

4.2 ที่มีการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้อง
 (8)

 จากข้อมลูระบบเฝา้ระวังการบาดเจบ็ (Injury Sur-

veillance) ของโรงพยาบาลเครือข่ายขนาดใหญ ่จำานวน 

33 แห่ง ของสำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 

พ.ศ. 2558 พบว่า สถานทีท่ีเ่ดก็ตกนำา้ จมนำา้อยูท่ีบ่า้นและ

บริเวณบ้านสูงที่สุด (ร้อยละ 36.6) แหล่งนำ้าที่มีเด็กเสีย

ชีวิตจากการตกนำ้า จมนำ้าสูงที่สุดคือ แหล่งนำ้าธรรมชาติ  

(ร้อยละ 39.2) รองลงมาคืออ่างอาบนำ้า (ร้อยละ  

6.8) และสระว่ายนำ้า (ร้อยละ 2.7) ส่วนการเข้าถึงการ

รักษาพยาบาลพบว่าเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี ที่บาดเจ็บ

รุนแรงจากการตกนำ้าจมนำ้าถูกนำาส่งโดยญาติหรือผู้เห็น

เหตุการณ์มากที่สุด ร้อยละ 49.5 รองลงมาคือหน่วย

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 47.3
 (6)

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูง

ที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 

และภาคเหนอื โดยมอีตัราการเสยีชีวิตตอ่ประชากรแสน

คน เท่ากับ 7.1, 6.0, 5.9 และ 5.2 ตามลำาดับ
 (5)

 (ข้อมูล

มรณบตัร ปพี.ศ. 2558) เมื่อจำาแนกการเสยีชีวิตเปน็ราย

จังหวัดโดยใช้ฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2558 พบว่า จังหวัดใน

เขตพ้ืนที่เส่ียงมาก (พื้นที่สีแดง) อัตราการเสียชีวิตต่อ

ประชากรแสนคนมากกว่าหรือเทา่กับ 7.5 หรือจำานวนคน

เสยีชีวิตตัง้แต ่20 คนข้ึนไปมจีำานวน 23 จงัหวัด จงัหวัด

ในเขตพ้ืนทีเ่ส่ียงปานกลาง (พ้ืนทีสี่เหลอืง) อตัราการเสีย

ชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5 - 7.4 มีจำานวน 

28 จังหวัด และจังหวัดในเขตพ้ืนที่เส่ียงน้อย (พ้ืนที่สี

เขียว) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อย

กว่า 5 มีจำานวน 26 จังหวัด 

 เมื่อเปรียบเทยีบกับฐานข้อมลูปี พ.ศ. 2556 - 2558  

พบว่า จังหวัดในพ้ืนท่ีเส่ียงมากลดลงอย่างชัดเจน (ภาพท่ี 3)  

ทัง้นีเ้มื่อจำาแนกเปน็รายจงัหวัดพบว่า ป ีพ.ศ.2558 จงัหวัด 

ที่มีทั้งจำานวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็ก

แสนคนสูงที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 

เพชรบูรณ์ ปัตตานี (ตารางที่ 12 และ ตารางที่ 13 )
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แผนภาพที่ 16 เปรียบเทยีบการเสยีชีวิตจากการจมนำา้ของเดก็อายตุำา่กว่า 15 ปี ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 - 2558  

    จำาแนกตามเขตพื้นที่เสี่ยง 

ที่มา :  ข้อมูลมรณบัตร. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 12 จงัหวัดทีม่อีตัราการเสยีชีวิตตอ่ประชากร 100,000 คนจากการจมนำา้ของเดก็อายตุำา่กว่า 15 ป ีสูงทีส่ดุ  

10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2556 - 2558

อันดับ

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558

จังหวัด จำานวน จังหวัด จำานวน จังหวัด จำานวน

1 สระแก้ว 24.7 ตราด 14.3 ตราด 14.5

2 ประจวบคีรีขันธ์ 17.9 สุรินทร์ 14.2 หนองบัวลำาภู 13.5

3 พังงา 16.7 อุดรธานี 13.7 สิงห์บุรี 12.0

4 อุตรดิตถ์ 15.6 สระแก้ว 13.4 สุรินทร์ 11.9

5 ฉะเชิงเทรา 15.3 ภูเก็ต 13.3 เพชรบูรณ์ 11.8

6 สุรินทร์ 14.3 เพชรบุรี 13.3 ปัตตานี 11.3

7 มุกดาหาร 13.2 พังงา 13.1 ระนอง 10.8

8 พิษณุโลก 12.9 พิจิตร 12.6 เลย 10.4

9 สมุทรสงคราม 12.7 ประจวบคีรีขันธ์ 12.0 ประจวบคีรีขันธ์ 10.0

10 ศรีสะเกษ 12.5 จันทบุรี 11.5 บุรีรัมย์ 10.0

ที่มา :  ข้อมูลมรณบัตร. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 13 จังหวัดที่มีจำานวนการเสียชีวิตจากการจมนำ้าของเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี สูงที่สุด 10 อันดับแรก 

ปี พ.ศ. 2556 - 2558 

อันดับ

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558

จังหวัด จำานวน จังหวัด จำานวน จังหวัด จำานวน

1 สุรินทร์ 40 อุดรธานี 41 สุรินทร์ 32

2 นครราชสีมา 36 สุรินทร์ 39 บุรีรัมย์ 31

3 ศรีสะเกษ 36 อุบลราชธานี 39 นครราชสีมา 31

4 บุรีรัมย์ 34 นครราชสีมา 23 อุดรธานี 23

5 อุบลราชธานี 31 ชลบุรี 22 อุบลราชธานี 23

6 สระแก้ว 28 ร้อยเอ็ด 22 เพชรบูรณ์ 21

7 สุราษฎร์ธานี 25 สกลนคร 22 ปัตตานี 21

8 กรุงเทพมหานคร 23 กรุงเทพมหานคร 21 นครศรีธรรมราช 20

9 ขอนแก่น 22 ศรีสะเกษ 19 ชลบุรี 18

10 สงขลา 22 สงขลา 19 ขอนแก่น 18

ที่มา :  ข้อมูลมรณบัตร. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดเป้าหมายการ

ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมนำ้าของเด็กอายุตำ่ากว่า  

15 ปี ภายใน พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 3.5 ต่อประชากรเด็ก

อายุตำ่ากว่า 15 ปี แสนคน ปีงบประมาณ 2559 ตัว

ช้ีวัดเป้าหมายในการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดกระทรวง

สาธารณสุข ได้แก่ อัตราการเสียชีวิตจากการจมนำ้าของ

เด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากรเด็ก

อายุตำ่ากว่า 15 ปี

 ผลการดำาเนนิงานเปรียบเทยีบคา่เปา้หมาย พบว่า  

ปี 2559 อัตราการเสียชีวิตจากการจมนำ้าของเด็ก 

อายุตำ่ากว่า 15 ปี เฉลี่ย 5.64 ต่อประชากรแสนคนตำ่า

กว่าค่าเป้าหมาย ส่วนรายเขตสุขภาพพบว่าตำ่ากว่า

ค่าเป้าหมาย 6 เขต และสูงกว่าค่าเป้าหมาย 6 เขต  

ดังแผนภาพที่ 17

แผนภาพที่ 17 แสดงอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2559

 

1.2 ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ�าปีงบประมาณ 2559

ที่มา :  สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 ป้องกันการจมนำ้า...ประชาชนได้ประโยชน์

อย่างไร…

เหตุ...

 ทั่วโลก การจมนำ้าเป็นสาเหตุนำาของการเสียชีวิต

จากสาเหตกุารบาดเจบ็ (Injury) โดยพบว่า ในแตล่ะปีมเีดก็

อายตุำา่กว่า 15 ปเีสียชีวิตจากการจมนำา้ ปลีะ 140,219 คน 

การจมนำา้เปน็สาเหตกุารเสียชีวิตอนัดบัหนึง่ของเดก็ไทย 

อายุตำา่กว่า 15 ปี ช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2549 - 2558) 

เด็กไทยเสียชีวิตจากการจมนำ้าแล้วเกือบ 11,000 คน

กำาลัง...ทำา

 จากปัญหาดังกล่าว สำานักโรคไม่ติดต่อ กรม

ควบคุมโรค ได้เริ่มดำาเนินมาตรการป้องกันการจมนำ้ามา

ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 โดยเริ่มจากการใช้ข้อมูลเพื่อ 

ผลักดันในเชิงนโยบายโดยอาศัยช่วงเหตุการณ์ต่างๆ  

ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ลอยกระทง สงกรานต ์อทุกภยั สร้างกระแส 

ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์

ทุกปี และดำาเนินการในมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งด้านการให้ความรู้ เช่น การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/ 

ผู้ดูแลเด็กผ่านสถานบริการสาธารณสุข การจัดทำาหลัก

สูตรว่ายนำา้เพื่อเอาชีวิตรอดและสอนให้แก่เดก็ ดา้นการ 

จัดการส่ิงแวดล้อม เช่น กำาจัดแหล่งนำ้าเส่ียง สร้างร้ัว 

ล้อมรอบแหล่งนำ้าเส่ียง ติดป้ายคำาเตือน จัดให้มี 

อุปกรณ์ช่วยคนตกนำ้าไว้บริเวณแหล่งนำ้าเส่ียง ด้าน

นโยบายกฎหมาย/กฎระเบียบ เช่น การผลักดันให้เกิด 

ฉลากคำาเตือนบนอ่างอาบนำ้าเด็ก การผลักดันนโยบาย 

ให้หนว่ยงานตา่งๆ ร่วมดำาเนนิการ และดา้นการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีความรู้หรือทักษะในปฐมพยาบาล/CPR 

 ที่ผ่านมา พ้ืนที่มักมีการดำาเนินงานป้องกันการ

จมนำ้าเพียงมาตรการเดียว ซ่ึงไม่ช่วยในการป้องกัน 

การจมนำ้ามากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 

ในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา สำานักโรคไม่ติดต่อ 

จึงได้กำาหนดกลยุทธ์ “การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการ

ดี (Merit Maker)” ข้ึน ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นให้

พ้ืนที่เกิดการดำาเนินงานป้องกันการจมนำ้าแบบสหสาขา 

ต่อเนื่อง และครอบคลุมในทุกมาตรการ รวมทั้งใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ โดยเกณฑ์ผู้ก่อการดีประกอบ

ดว้ย 10 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ นโยบาย การบริหารจดั 

การสถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งนำ้าเส่ียง 

การดำาเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การ

เรียนการสอนหลักสูตรว่ายนำ้าเพื่อเอาชีวิตรอด การสอน 

ฝึกปฏิ บัติการ ช่วย ฟ้ืนคืน ชีพ (CPR) การสื่ อสาร

ประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล  

ซ่ึงจะเหน็ว่าแตล่ะองคป์ระกอบของผูก่้อการด ีคอืมาตรการ

ป้องกันการจมนำ้าที่สำาคัญ

ประชาชน...ได้

 ภายหลังจากที่สำานักโรคไม่ติดต่อดำาเนินการทำา 

Intervention ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 พบว่า แนวโน้ม

การเสียชีวิตจากการจมนำ้าของเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี ลดลง 

อย่างต่อเนื่อง โดยจากเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 2549) มีเด็ก

เสียชีวิตจากการจมนำ้าเฉลี่ยปีละ 1,500 คน แต่ในปี 

พ.ศ. 2558 พบว่า การเสียชีวิตจากการจมนำ้าของเด็ก 

อายุตำา่กว่า 15 ปี เท่ากับ 701 คน ซ่ึงลดลงกว่าร้อยละ 50

 การดำาเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ก่อให้

เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ ดังเช่นในปี  

พ.ศ. 2558 มทีมีผูก่้อการด ี(Merit Maker) จำานวน 335 ทมี 

ครอบคลุม 227 อำาเภอ ใน 35 จังหวัด และปี พ.ศ. 2559 

มทีมีผูก่้อการด ี(Merit Maker) จำานวน 744 ทมี ครอบคลมุ 

376 อำาเภอ ใน 65 จังหวัด ซึ่งมีผลทำาให้ทั้ง 2 ปีที่ดำาเนิน

การนั้น เกิดการจัดการแหล่งนำ้าเสี่ยง จำานวน 4,165 แห่ง

ให้มีการดำาเนินงานสร้างร้ัวหรือติดป้ายคำาเตือนและจัดให้

มีอปุกรณ์ชว่ยคนตกนำา้ไวบ้รเิวณแหล่งนำ้าเสีย่งเพื่อปอ้งกนั

การจมนำ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำานวน 3,553 แห่ง มีการ

ให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็กทุกคน และการจัดการส่ิง

แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่

เลน่ทีป่ลอดภยัสำาหรับเดก็ สถานบริการสาธารณสขุ/ชุมชน/

โรงเรียน จำานวน 3,504 แห่ง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันการจมนำ้าแก่ประชาชนและเด็กในพ้ืนที่อย่างน้อย

เดือนละ 1 คร้ัง พ้ืนที่มีวิทยากรเพื่อสอนหลักสูตรว่ายนำ้า

เพื่อเอาชีวิตรอด จำานวน 7,226 คน เด็กอายุ 6 - 14 ปี 

ได้เรียนหลักสูตรว่ายนำ้าเพื่อเอาชีวิตรอด จำานวน 151,787 

คน คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

(CPR) จำานวน 48,366 คน มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

เด็กจมนำ้าเกิดข้ึนในพ้ืนที่ จำานวน 73 คร้ัง มีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จำานวน 3,660 ครั้ง และ

มผีลการศึกษาวิจยัหรือตดิตามประเมนิผล จำานวน 73 เรื่อง

1.3  ผลงานเด่นด้านการป้องกันการจมน้�าในเด็ก

1.3.1  สร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
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(10) การประเมินผลการรับรู้ข่าวสาร การจมนำ้าของเด็กในประเทศไทย. สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2556.

ปัญหา...

 แม้ว่าการป้องกันการจมนำ้าจะมีการดำาเนินการ

มาระยะหนึ่งแล้ว แต่หากเปรียบเทียบกับเรื่องการบาด

เจ็บจากการจราจรที่ดำาเนินการมานาน การป้องกันการ

จมนำา้ก็ยงัเปน็เพียงเดก็เร่ิมหัดเดนิเทา่นัน้ ดงันัน้จากการ

ศึกษาของสำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 

2556 (10) จึงพบว่า ประชาชนเกือบร้อยละ 50 ยังเห็น

ว่าการตกนำ้า จมนำ้าเป็นเรื่องของเคราะห์กรรม รวมทั้ง 

ผูบ้ริหารหนว่ยงานในระดบัพ้ืนทีย่งัเข้าใจว่า ไม่ใช่บทบาท

หน้าที่ของหน่วยงาน ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานดำาเนินการได้

ลำาบาก แม้ว่าจะเป็นปัญหาในพื้นที่นั้นๆ ก็ตาม

ทำา...ต่อไป

 กลยุทธ์ “ผู้ก่อการดี (Merit Maker)” เป็น 

กระบวนการทีก่่อใหเ้กิดการดำาเนนิงานปอ้งกันการจมนำา้

ในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน เนื่องจากพ้ืนที่ต้องเห็นปัญหาร่วม

กัน จากนั้นจึงมีการดำาเนินการในรูปแบบสหสาขาและ 

ใช้ทรัพยากรทีม่อียูใ่นพ้ืนที ่ซ่ึงแตกตา่งกับในบางประเทศ

ที่ดำาเนินการภายใต้ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร

การกุศลหรือองค์กรภาครัฐเพียงอย่างเดียว จึงไม่เกิด

ความยัง่ยนื เพราะเมื่อทนุสนบัสนนุหมด การดำาเนนิการ

ก็จะสิ้นสุดไปด้วย

 การดำาเนินงานป้องกันการจมนำา้โดยใช้ทีมผู้ก่อการดี  

(Merit Maker) นั้น เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระดับ

ฐานรากที่เกิดขึ้นจากชุมชน โดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่

เพ่ือดำาเนินการแก้ปัญหาของชุมชนตามบริบทของ 

ชุมชนเอง ดังน้ันหากหน่วยงานระดับพ้ืนท่ีดำาเนินการผลักดัน 

และสนับสนุนให้เกิดทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)  

ข้ึนได้ ในทุกชุมชน ก็จะเป็นกลไกสำาคัญที่จะสามารถลด

ปญัหาการจมนำา้ลงได ้นอกจากกลยทุธผ์ูก่้อการด ี(Merit 

Maker) แลว้ ควรมกีารสื่อสารประชาสมัพันธ์ในวงกว้าง

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิด

การดำาเนินงานในพื้นที่ด้วย
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1. World Health Organization. Fact Sheet: Falls [Online]. 2012. [Cited 2013 December 20]. Available from: http://

www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs344/en/

2. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. ข้อมูลมรณบัตร ปี พ.ศ. 2558  

[ซีดีรอม]. นนทบุรี; 2559.

 การพลัดตกหกล้ม ในผู้ สู งอายุ เป็ น ปัญหา

สาธารณสุขที่สำาคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ

สองของกลุม่การบาดเจบ็โดยไมไ่ดต้ัง้ใจรองจากอบัุตเิหตุ

ทางถนนของกลุม่ผูส้งูอายโุดยการพลดัตกหกลม้มตีัง้แต่

การลม้บนพ้ืนระดบัเดยีวกันจากการลื่น สะดดุ ก้าวพลาด 

ถูกผู้อื่นชนหรือดัน หรือการล้มจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับ

หนึ่ง เช่น ตกจากการปีน ตกบันได การตกหรือล้มจาก

เก้าอี้ เตียง รถเข็น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

 ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตก

หกล้มประมาณ 424,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 1,160 

คน
[1]
ขณะที่ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตกว่า 1,000 

คน หรือเฉลี่ยวันละ 3 คน และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนื่องโดยเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า

เพศหญิงถึง 3.5 เท่าและเมื่อพิจารณาตามเขตสุขภาพ 

พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้

สูงอายุสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศในเขตสุขภาพที่ 1,5, 

2, 11,10 และ 6 ตามลำาดับดังแสดงในแผนภาพที่  

18, 19 และ 20 
[2]

2.1 สถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

2. สถานการณ์และผลการด�าเนินงานการป้องกันพลดัตก
หกล้มในผู้สงูอายุ

แผนภาพที่ 18 อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตก 

หกล้มของประชากรไทยเปรียบเทียบระหว่างรวมทุก

กลุ่มอายุและกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน  

ปี พ.ศ. 2549 - 2558

ที่มา :  ข้อมลูมรณบตัร สำานักนโยบายและยทุธศาสตร์ สำานักงาน 

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

แผนภาพที่ 19 อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตก 

หกล้มของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรผู้สูงอายุ

แสนคนปี พ.ศ. 2551 - 2558

ที่มา :  ข้อมลูมรณบตัร สำานักนโยบายและยทุธศาสตร์ สำานักงาน 

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.



71

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

9
ส่ว

นท
ี่ 5

3. สำานกังานสำารวจสุขภาพประชาชนไทย. รายงานการสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังที ่4 ป ีพ.ศ. 2551-2. 

พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: บริษัท เดอะกราฟิโก ซิสเต็มส์ จำากัด.

4. สำานกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ. ข้อมลูระบบเฝา้ระวังการบาดเจบ็แหง่ชาต ิ(IS) ป ีพ.ศ. 2554 - 2558 

[ซีดีรอม]. นนทบุรี; 2559.

 ทัง้นี ้มผีูสู้งอายปุระมาณ 1 ใน 3 พลดัตกหกลม้ทกุ

ปซ่ึีงสาเหตสุ่วนใหญเ่กิดจากลื่น สะดดุ หรือก้าวพลาดบน

พื้นระดับเดียวกัน มากถึงร้อยละ 60 และมีเพียงร้อยละ 

5.80 เกิดจากการตกหรือล้มจากบันไดและขั้นบันไดเมื่อ 

พิจารณาตามเพศพบว่าผู้สูงอายุเพศหญิงมีการบาดเจ็บ 

จากการพลัดตกหกล้มสูงกว่าเพศชายกว่า 1.5 เท่า  

โดยเพศชายร้อยละ 60 หกล้มบริเวณนอกบ้าน ขณะเดินทาง  

และในสถานทีท่ำางาน เช่น ถนนในซอยและถนนใหญข้่าม

สะพาน จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ล้ม บนรถเมล์ ไร่ นา  

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในขณะที่เพศหญิงร้อยละ 55 

หกล้มในตัวบ้านและบริเวณรั้วบ้าน เช่น ห้องนอน ห้อง

ครัว และห้องนำ้า เป็นต้นดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5 

นอกจากนีย้งัทำาใหเ้กิดการบาดเจบ็ทีส่ำาคญั ไดแ้ก่ กระดกู

หัก และการบาดเจ็บที่ศีรษะ โดยเฉพาะกระดูกสะโพก

หักมีมากกว่า 3,000 คนต่อปี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลด

ลงจากความพิการและต้องพึ่งพาผู้อื่น 
[3-4]

แผนภาพที่ 20 อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตก 

หกล้มของกลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป ต่อประชากรผู้สูงอายุ

แสนคน จำาแนกตามเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2558

ที่มา : ข้อมลูมรณบตัร สำานกันโยบายและยทุธศาสตร์ สำานกังาน 

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2558.

แผนภาพที่ 21 ร้อยละของสาเหตุการพลัดตกหกล้ม 

ของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปปี พ.ศ. 2558

ที่มา : ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ (IS) 

  สำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2558.

แผนภาพที่ 22 จำานวนผู้บาดเจ็บจากการพลัดตก

หกล้มของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำาแนกตามเพศ 

ปี พ.ศ. 2554 - 2558

ที่มา : ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ (IS) 

 สำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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venting falls in older people living in the community (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2009; 

Issue 2.
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 ดังนั้นการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่

สำาคัญ คือ การประเมินความเส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม

ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติ 

หกล้มมาก่อน และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยฝึก 

การทรงตวัและการออกกำาลงักายเพื่อเพ่ิมความแข็งแรง 

ของกล้ามเนื้อ กรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำาตัวและกินยา 

หลายชนิด ควรจะรู้ผลข้างเคียงของยาที่ใช้ รวมถึง

การประเมินและปรับส่ิงแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัย

ต่อการดำาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ควรอยู่บ้าน 

ช้ันเดียว กรณีบ้าน 2 ช้ัน ควรจัดให้อยู่ช้ันล่าง และ

เตียงนอนควรมีความสูงระดับข้อพับเข่า เก็บบ้าน 

ให้เป็นระเบียบ พ้ืนไม่ลื่นไม่เปียก มีแสงสว่างเพียง

พอทั้งทางเดินและบริเวณบ้าน ให้ผู้สูงอายุมองเห็น 

ไดชั้ดเจน มรีาวจบัภายในบา้นและหอ้งนำา้ มทีีน่ัง่สำาหรับ

อาบนำ้า ใช้โถส้วมแบบชักโครก และไม่ควรล็อคประตู

ขณะใช้ห้องนำ้า นอกจากนี้ ผู้นำาชุมชนและคนในชุมชน

ควรร่วมกันสำารวจส่ิงแวดลอ้มหรือจดุเส่ียงและปรับปรุง

แก้ไข เช่น พื้นทางเดิน ถนน และสถานที่สาธารณะ 

เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันพลัดตก

หกล้มในชุมชน เช่น การออกกำาลังกายแบบไทเก็ก  

โยคะ รำามวยจีน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. สถานการณ์การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการ

พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนตามอายุอย่างต่อ

เนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 80 ปีข้ึนไป ส่วนหนึ่งมา

จากการเพ่ิมของประชากรผู้สูงอายุ ในระยะ 10 ปี 

ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 9 ล้านคน หรือร้อยละ 14 ของ

ประชากรจากการเปลีย่นแปลงทางร่างกายและความ

เสื่อมตามวัยทำาให้มีปัญหาทั้งโรคไม่ติดต่อและการ

บาดเจ็บ โดยเฉพาะการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน ทั้งด้าน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม และสถานที่สาธารณะ  

ควรปรับให้ปลอดภัยต่อการดำาเนินชีวิต และเข้าร่วม

กิจกรรมของผู้สูงอายุรวมถึงสนับสนุนและให้ความ

สำาคัญต่อกิจกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้มของ 

ผู้สูงอายุในพื้นที่หรือชุมชน

2. จากการศึกษาที่ผ่านมา
[5-8]

พบว่าการพลัดตกหกล้ม 

ในผู้สูงอายุป้องกันได้ด้วยการประเมินความเส่ียง 

ปรับเปลี่ยน/แก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลายๆ ปัจจัย ร่วมกับ 

ทีมสหสาขา ในกลุ่มเส่ียงสูง ทั้งในสถานบริการ

สาธารณสุขและในชุมชน ซ่ึงสามารถลดการพลัด

ตกหกล้มได้ร้อยละ 25 - 30 ดังนั้นการป้องกันควร

ดำาเนินการทั้งกลุ่มเส่ียงสูงที่มีประวัติการพลัดตก

หกลม้ และกลุม่ผูส้งูอายุที่ไมเ่คยหกลม้เพื่อลดโอกาส

เกิดการพลัดตกหกล้มซำ้า และป้องกันการพลัดตก

หกล้มรายใหม่
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 1. โครงการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมนำ้าเชิงบูรณาการปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

1)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานป้องกันการจมนำ้า และสร้างแรงจูงใจ/กระตุ้นให้เครือข่ายมีการดำาเนินงาน

ป้องกันการจมนำ้าในมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

2)  เพื่อพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานผู้ก่อการดีฯ(Merit Maker)...ป้องกันการจมนำ้า

3)  เพื่อผลักดันและสนับสนุนการดำาเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งให้คำาปรึกษาภาคีเครือข่ายในการดำาเนินงานร่วมกัน

ผลการดำาเนินงาน : 

1)  สามารถนำาแนวทางการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บในเด็กไปใช้ได้จริงโดยสถานบริการสาธารณสุขและนำา

เสนอผลการดำาเนินงานของประเทศไทยสู่ประชาชนทั่วประเทศ

2)  ผลกัดนัให้การปอ้งกันการจมนำา้ เรื่อง การเอาชีวิตรอดทางนำา้และการช่วยเหลอื ไปอยู่ในนโยบาย “ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการการป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นที่สำาคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 258,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อแจกแจงแนวทางการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บให้กับสถานบริการสาธารณสุข และตัวแทนเครือข่าย

สถานบริการในพื้นที่นำาร่องเพื่อจัดทำาแบบประเมินการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุออนไลน์ และผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อ

ใช้ในการเผยแพร่โครงการต่อไป

ผลการดำาเนินงาน : 

 พ้ืนทีเ่ครือข่ายนำาร่องสามารถเก็บข้อมลูการเฝา้ระวังจากการบาดเจบ็จากสาเหตอุื่นทีส่ำาคญัไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ

สามารถเผยแพร่ลงสู่ประชาชนได้จริง

 สำ านักโรคไม่ติดต่อ ได้ดำ า เนินงานป้อง กันเด็กจมนำ้ าและการพลัดตกหกล้มในผู้ สู งอายุจำ านวน  

2 โครงการ ดังนี้

3. การด�าเนินงานโครงการป้องกันการบาดเจบ็จากสาเหตอุืน่ๆ 
ภายใต้แผนปฏบัิตริาชการกรมควบคมุโรคประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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 ในปัจจุบัน สถานการณ์ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็น

ปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันดับ

หนึง่ของโลก ทัง้ในมติขิองจำานวนการเสียชีวิตและภาระ

โรคโดยรวม ในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อทั่ว

โลกประมาณ 38 ล้านคน โดยประชากรจำานวนสามใน

สี่หรือประมาณ 28 ล้านคนอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี

รายได้ตำ่าและ ปานกลาง สำาหรับประเทศไทย ประชากร

ที่เป็นกลุ่มเส่ียงและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมีจำานวนเพ่ิม

ข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความสูญเสยีปสุีขภาวะ

และตน้ทนุทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และมแีนวโนม้เพ่ิม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดจากกลุ่ม

โรคไม่ติดต่อที่สำาคัญ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด  

โรคเบาหวาน โรคมะเรง็ และโรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั ทั้งนี้ 

จากรายงานการสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ

ตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ในปี 2557 พบการป่วย ด้วยโรค 

ไมต่ดิตอ่เร้ือรังเพ่ิมข้ึน โดยหนึง่ในสามของประชากรไทย

ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ที่สำาคัญ โดยความชุกของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

เพิม่ข้ึนจากประมาณร้อยละ 7 ในป ีพ.ศ. 2552 เปน็ร้อยละ 9  

ความชุกของผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมข้ึน

จากประมาณร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 

25 รวมถึงความชุกภาวะนำา้หนกัเกินและอว้น ร้อยละ 30 

และร้อยละ 7 ตามลำาดับ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจัยทางสังคม เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง 

กลยทุธท์างการตลาด ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีและ

การสื่อสาร ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและทำาให้ประชาชนป่วย

ด้วยโรคไม่ติดต่อ เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยังพบปัญหา

กรณีการเกิดโรคไม่ติดต่อในลักษณะกลุ่มก้อน เช่น 

อาการไตวายแบบเฉยีบพลนั หัวใจลม้เหลวเนื่องจากขาด

วิตามนิบี 1 โรคแคระแกรนทีเ่กิดจากฮอร์โมนไทรอยดต์ำา่ 

ซึ่งเกิดกับประชาชนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้ต้อง

ขัง ลกูเรือประมง และเดก็ในสถานสงเคราะห์ ซ่ึงปญัหา

เหล่านี้ จำาเป็นต้องมีการสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง  

การป้องกัน หรือการควบคุมโรคเป็นกรณีเฉพาะ

  เนื่องจากมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และรูปแบบ

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่ใช้ ใน

การดำาเนินงานอยู่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอต่อการ

จัดการปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ 

ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

โดยประการที่สำาคัญคือ มาตรการทางกฎหมายที่มีการ

ใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถนำามาใช้แก้ปัญหา

ที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อได้ โดยตรง กรมควบคุมโรคจึง

เล็งเห็นความจำาเป็นที่จะต้องมีจัดทำากฎหมายระดับพระ

ราชบัญญัติเพื่อนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อให้เข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน อนัจะส่งผลตอ่การลดโรคและปจัจยั

เสีย่งระดบัประชากรและชุมชน โดยมุง่เนน้การจดัการกับ

โรคไม่ติดต่อและกลุ่มอาการของโรคไม่ติดต่อที่เกิดข้ึน

ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

รวมถึงการบรูณาการในการดำาเนนิงานเพื่อการเฝา้ระวัง 

ป้องกัน และควบคุมโรค ไม่ติดต่อจากทุกภาคส่วน ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน

บรกิารสุขภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหา 

อันจะส่งผลให้เกิดระบบการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อที่

สามารถเข้าถึงได้อย่างครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ 

และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการด้าน

สุขภาพอย่างครอบคลุม เกิดความตระหนัก และมีส่วน

ร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
ป้องกันโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

1.1 การพัฒนากฏหมายพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ....

1. ผลงานเด่น
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อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และ Dr.Renu Garg ผู้แทน WHO และ Dr.John McArthur

ผู้แทน CDC-TUC และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และสวิสเซอร์แลนด์

 กรมควบคมุโรคโดยทา่นอธบิด ีนพ.อำานวย กาจนีะ  

จึงได้มีนโยบายให้พัฒนากลไกการบูรณาการการแก้ไข

ปัญหาโดยร่างกฎหมายเพื่อลดช่องว่างการควบคุม

โรคไม่ติดต่อข้ึน ในกระบวนการพัฒนากฎหมายสำานัก  

โรคไมต่ดิตอ่ ไดศึ้กษาสถานการณค์วามรุนแรงของปญัหา 

ช่องว่างการแก้ไขปัญหา ระบบ กลไก และเครือข่าย  

ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อของ

ประเทศไทย ศึกษากรอบแนวความคิดและมาตรการ 

ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ศกึษาบทบาท ทศิทาง ภารกิจ และอำานาจหนา้ทีข่องกรม

ควบคุมโรค และรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนากรอบ  

โครงร่างกฎหมายจากผู้เช่ียวชาญและเครือข่ายใน

ประเทศ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในวงกว้าง

 ซ่ึงร่างพ.ร.บ.นี้จะเน้นไปที่การควบคุมโรคเป็น

สำาคัญ และจะเป็นกฎหมายที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่าง

และ ไมท่บัซ้อนกับกฎหมายเดมิทีม่อียู ่เช่น การคุม้ครอง 

ผู้บริโภค ราคาสินค้าและบริการ ภาษี อาหาร บุหร่ี  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้สร้างกลไก

สำาคัญใหม่ คือการให้มีการประเมินสุขภาพประชาชน

ระดับประเทศ เพื่อเฝ้าระวังในการแก้ปัญหาระยะยาว 

ต่อไป ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในกระบวนการนำาเสนอเข้าสู่การพิจารณา  

ของคณะรัฐมนตรีที่สำาคัญใน พ.ร.บ. ฉบับนี้จะช่วยให้มี

ระบบการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อที่สามารถเข้าถึงได้ 

ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคไม่ติดต่อจาก

สถานบริการสุขภาพ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน ที่

เกี่ยวข้อง อย่างเชื่อมโยง ทุกระดับ ประชาชนได้รับการ

เข้าถึงบริการด้านสุขภาพรวมทั้งการป้องกันโรคและ ภัย

สุขภาพ และมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคอย่าง

ยั่งยืน 
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2. โครงการจัดทำาร่าง พ.ร.บ. โรคไม่ติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 2,190,000บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อรับฟงัประสบการณก์ารใช้มาตรการทางกฎหมายทีป่ระสบความสำาเร็จในตา่งประเทศและร่วมพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ..... โดยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ ผู้

แทนจากองค์การอนามัยโลก หน่วยงานอิสระ ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำาเนินงาน : 

 ได้ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อทั้งในและต่างประเทศ และสามารถนำาไปใช้หลักเกณฑ์ ข้อบังคับให้

ประชาชนได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

 สำานักโรคไม่ติดต่อได้มีการดำาเนินงาน จำานวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการดำาเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 1,869,908 บาท

วัตถุประสงค์ : 

1) เพื่อชี้แจงนโยบายการดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ประจำาปีงบประมาณ 

2559 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ 

2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3)  เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและ

การบาดเจ็บ

ผลการดำาเนินงาน : 

 ภาคีเครอืข่ายของสำานักโรคไม่ติดต่อได้รบัทราบถงึแนวทางนโยบาย และการดำาเนินงานลงสูก่ารปฏิบัติในพืน้ที่

ทั่วประเทศได้รับทราบในทิศทางเดียวกัน

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

2. การด�าเนินงานโครงการงานแผนงานและยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนปฏบัิตริาชการกรมควบคมุโรคประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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3. โครงการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำางาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

งบประมาณที่ใช้ : 767,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อหารอืการจัดทำาแผนบูรณาการกลุ่มวัยทำางานประจำาปี 2559 และประชมุติดตามประเมินผลการทำางานของ

สำานักโรคไม่ติดต่อรวมถึงจัดการระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของสำานักโรคไม่ติดต่อ เพื่อการขับเคลื่อนงานของ

สำานักฯ ดำาเนินได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำาเนินงาน : 

 การดำาเนนิงานของสำานกัโรคไมต่ดิตอ่เปน็ไปตามแผนทีว่างไว้ และการดำาเนนิงานของสำานกัฯ ขับเคลื่อนไดต้าม

แผนที่วางไว้ และมีความชัดเจน

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

4. โครงการรายงานประจำาปี 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการองค์กรแนวใหม่

งบประมาณที่ใช้ : 180,000 บาท

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อจัดทำารายงานประจำาปีสรุปผลงานของสำานักโรคไม่ติดต่อตลอดการทำางานประจำาปีงบประมาณ 2558  

ให้ภาคีเครือข่ายได้รับทราบ และปรับปรุงการทำางานในปีต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการดำาเนินงาน : 

 ไดร้ายงานประจำาป ี2558 จดัสง่ไปยงัภาคเีครือข่ายของสำานกัโรคไมต่ดิตอ่ ไดรั้บทราบถึงผลการดำาเนนิงานของ

สำานักฯ ในรอบระยะเวลา 1 ปี และเป็นข้อเสนอแนะให้กับสำานักฯ ในการพัฒนาการทำางานต่อไป

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
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 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand 

Public Service Awards : TPSA) เป็นรางวัลอัน

ทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการ จังหวัด สถาบัน

อุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

ตลอดจนองค์การมหาชน ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 

 การได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จึงถือ

เปน็การยอมรับในผลการทำางานของหนว่ยงานภาครัฐ 

ที่ประสบผลสำาเร็จในการยกระดับคุณภาพการให้

บริการ ซ่ึงจะสร้างขวัญกำาลงัใจในการปฏบิตังิาน รวม

ทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการ

ทำาหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

 ความภาคภูมิใจหนึ่ง....จึงเก็บมาเล่าสู่กันฟัง

ก้าวแรก…นำาสู่การรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

 เร่ิมต้นจากการได้มาเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร 

ของสำานักโรคไม่ติดต่อ เมื่อเดือนตุลาคม 2558 บทบาท

หนึ่งของกลุ่มพัฒนาองค์กร คือ การทำาอย่างไร? ถึงจะให้

เครือข่ายและประชาชน ไดท้ราบถึงการทำางานของบคุลากร

สำานักโรคไม่ติดต่อให้เป็นที่ประจักษ์

ตั้งหลัก…

 ตั้งเป้าว่า สำานักโรคไม่ติดต่อ ต้องได้รับรางวัล

คุณภาพ ภายใน 2 ปี หลังจากที่มารับตำาแหน่ง

 ทบทวนบทบาทของสำานัก ซ่ึงมีบทบาทเป็น

สำานักวิชาการ มี 2 งานหลัก คือการเฝ้าระวัง 

ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  

ฉะนั้นการที่จะดำาเนินการให้ถึงประชาชนได้

นั้นต้องได้รับความร่วมมือกับเครือข่าย ในการ 

นำาวิชาการทีส่ำานกัถ่ายทอด /เผยแพร่ ไปประยกุต์

ใช้ ในการดำาเนินการกับพื้นที่

 ศึกษาเรื่องขั้นตอน รายละเอียดของการให้ได้มา

ซ่ึงรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาตว่ิาตอ้งทำาอยา่งไร

 มีกัลยาณมิตรที่ดี ในการให้คำาปรึกษา ช้ีแนะ 

ให้ข้อมูล

ลงมือ...

 1. เต รียมความพร้อมในเ ร่ืองความ รู้  ความ

เข้าใจในการเขียนขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

(Thailand Service Public Award:TSPA)โดยศึกษา

แนวทางการเขียนรายงานเพื่อขอรับรางวัลที่ดี โดยเชิญ 

อาจารย์ปัณนิษาจำารัศธนเดช มาให้คำาแนะนำา รวมถึง 

เข้าไปรับการอบรมท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 

จัดโดยมี อาจารย์ ดร.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์เป็นวิทยากร

ให้คำาแนะนำาเรื่องหลักเกณฑ์/แนวทางการเขียนผลงาน 

ขอรับรางวัล และ ระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนของ 

การขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

 2. รวบรวม ข้อมู ลและรายละ เอี ยดต่ า งๆ  

ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่จะเขียนขอรับรางวัล โดยได้รับ

ข้อมูลเก่ียวกับ การดำาเนินการคลินิก NCD คุณภาพ 

จากพญ.จุรีพร คงประเสริฐ รศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร  

และข้อมูลการให้บริการรวมถึงข้อมูลผลลัพท์การ 

ใหบ้ริการประชาชนจากโรงพยาบาลนำาร่อง 2 แห่ง ไดแ้ก่ 

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 3. ลงมือเขียนผลงานโดยยึดตามเกณฑ์การ

พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559  

ซ่ึงมีบุคลากรในกลุ่มพัฒนาองค์กร สำานักโรคไม่ติดต่อ 

ช่วยในการอ่านว่าภาษาที่ใช้สละสลวย และสื่อความ

เข้าใจได้ตรงหรือไม่ และให้อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 

อ.พญ.วราภรณ์ภูมิสวัสดิ์ อ.สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร และ 

อาจารย์ปัณนิษาจำารัศธนเดช ให้คำาแนะนำาในการ

ปรับปรุงการเขียน 

การด�าเนินงานพัฒนาองค์กร

1. ผลงานเด่น
1.1 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
(Thailand Public Service Awards : TPSA)
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 4.  นำาส่งผลงานเขียนเพ่ือขอรับรางวัล ได้แก่ 

แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

แบบฟอร์มที่ 2แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่

สมคัรขอรับรางวัลเบือ้งตน้และแบบฟอร์มที ่3แบบฟอร์ม

รายงานผลการดำาเนินงาน พร้อมทั้งเขียนใส่ CD ส่งให้

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรคเป็นผู้รวบรวม

ผลงานของทั้งกรมควบคุมโรค ส่งถึงคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป ตามกำาหนดเวลา

ในเดือนมกราคม พ.ศ.2559

 5.  รับฟังผลการพิจารณาผลงานที่สมัครขอรับ

รางวัล โดย ก.พ.ร. ได้ประกาศรายชื่อผลงานที่อยู่ใน

เกณฑ์ ผ่านการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

ประจำาปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ในวันที ่4 พฤษภาคม พ.ศ.

2559 ซึ่งผลงาน “คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูง)” อยู่ในกลุ่มผลงานที่อยู่ใน

เกณฑ์ได้รับรางวัล “ระดบัด/ีดเีด่น” ซ่ึงจะได้รับการตรวจ

ประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)ระหว่างเดือน

พฤษภาคม -มิถุนายน พ.ศ.2559

 6. วางแผนจัดการเตรียมรับการตรวจประเมิน  

ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิาน (Site Visit)โดยปรึกษากับ นพ.สญัชัย  

ชาสมบัติ ผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ พญ.จุรีพร  

คงประเสริฐ รองผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ 

นพ.ชัยรัตน์ เตชะไตรศักด์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรมควบคุมโรคคุณชาญยุทธ วิหกโต กลุ่มพัฒนาระบบ

สาธารณสุข สำานักโรคไม่ติดต่อ คุณสนธยา ศิลปะรัศมี 

โรงพยาบาลกาญจนดษิฐ ์จงัหวัดสุราษฎร์ธาน ีคณุปิยพร  

สิทธิมาตย์ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชบ้านดุง 

จั งห วัดอุดรธานี  และกลุ่ ม พัฒนาระบบบริหาร  

กรมควบคุมโรค

 โดยเตรียมกำาหนดการรับการตรวจประเมิน ดังนี้ 

 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวต้อนรับ/แนะนำาทีมงาน ผู้อำานวย

การสำานักโรคไม่ติดต่อ นำาเสนอผลงาน เรื่อง “คลินิก 

NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสูง) 

 ชมวีดิทัศน์ “Best practice : การดำาเนินงาน

คลินิก NCD คุณภาพ”

 ผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการ และ

เครือข่าย การดำาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ตอบข้อ

ซักถามของ อ.ก.พ.ร.ฯ และคณะผู้ตรวจประเมินฯ 

 และตามด้วย การเยี่ยมชมบูธ“การดำาเนินงาน

คลินิก NCD คุณภาพ ของ โรงพยาบาลต้นแบบ :  

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  จ . สุราษฏร์ธานี  และ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 ทั้งนี้ก่อนวันประเมิน ได้เตรียมการซักซ้อมการ

รับการตรวจประเมินก่อนล่วงหน้า โดยผู้บริหารสำานักฯ  

นำาเสนอสไลด์ และชมวีดิทัศน์ และกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร กรมควบคุมโรคค่อยเป็นพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการเตรียมความเรียบร้อยและปรับพัฒนาก่อนวัน

ตรวจจริง

 สำาหรับเอกสารและสื่อทีจ่ดัเตรียมรับการตรวจจดั 

ใส่แฟ้มให้คณะกรรมการตรวจประเมิน และผู้บริหาร  

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 วิดทีศัน“์Best practice : การดำาเนนิงานคลินกิ 

NCD คุณภาพ”

 สไลด์นำาเสนอการดำาเนินการคลินิก NCD 

คุณภาพ ที่มีเนื้อหาไม่ซำ้าซ้อนกับวิดีทัศน์

 คู่มือต่างๆที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินการคลินิก 

NCD คุณภาพ

 เอกสารผลงานเขียนเพื่อขอรับรางวัล 

 Roll up ทีส่ื่อถึงความเป็นมา กรอบการดำาเนนิ

การคลินิก NCD คุณภาพ และผลลัพธ์ท์

กระบวนการดำาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ

 เอกสารการดำาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ

พ ร้อมผลลัพธ์ ท์ ที่ ส่ งผล กับการบ ริการ 

สู่ประชาชน ของโรงพยาบาลนำาร่อง 2 แห่ง

 บันทึกเอกสารและสื่อต่างๆใส่แผ่น CD
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 6.  รับการตรวจประเมินในวันที่ 21 มิถุนายน 

พ.ศ.2559 จากคณะทำางานตรวจประเมินรางวัลบริการ 

ภาครัฐแห่งชาติประจำาปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย  

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อ.ก.พ.ร. สำานักงาน 

 7. รับฟังผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่ง

ชาติ ประจำาปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.

2559 โดย ก.พ.ร. ไดป้ระกาศรายชื่อผลงาน“คลนิกิ NCD 

คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)” อยู่

ในกลุ่มผลงานประเภทรางวัลการบูรณการการบริการที่

เป็นเลิศ ผลการพิจารณาอยู่ใน “ระดับดี”

ก.พ.ร. 2. นางสาวจรรยา อักกะรังสี ผู้ตรวจประเมินฯ  

3. นางสาวอภญิญา เจนธญญัารักษ์ เจา้หนา้ที ่สำานกังาน 

ก.พ.ร. และ 4. นางสาวนัสรี รักษมณี เจ้าหน้าที่ 

สำานักงาน ก.พ.ร. 

 8.  เข้ารับมอบรางวัลในงานประชุมสัมมนา

วิชาการและงานมอบรางวัลประจำาป ีพ.ศ. 2559 ในวันที ่ 

16 กันยายน พ.ศ.2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

กรุงเทพมหานคร
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ลำาดับท่ี วัน เดือน ปี หัวข้อ อบรม/ ประชุมเชิงเพื่อพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสำานักโรคไม่ติดต่อ

1 16 พ.ย. 58 พัฒนาทักษะบุคลากรในการเขียนผลงาน คุณภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ 

ก.พ.ร. ประจำาปี 2559

2 23, 30 พ.ย. และ 2 ธ.ค. 58 พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3 4 ธ.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด PMS และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ

เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

4 22-23 ธ.ค.59 ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบ

บัญชาการเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) (ผู้เข้าอบรม 50 คน)

27-28 ม.ค. 

และ 4-5 ก.พ.59 

บูรณาการงบประมาณ ส่งบุคลากรของสำานักโรคไม่ติดต่อ เข้าประชุมพัฒนา

บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน EOC โดยสถาบันบำาราศนราดูรจัดประชุม (ผู้เข้าอบรม 

23 คน)

29 ก.พ.-1 มี.ค. 59 ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบ

บัญชาการเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) (ผู้เข้าอบรม 2 คน)

5 25 ม.ค.59 เทคนิคการเขียนบันทึกข้อความ

6 26 ก.พ.59 การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

7 31 มี.ค.-1 เม.ย. 59 การนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics 

8 22 เม.ย. และ 31 พ.ค. 59 การใช้ excel อย่างไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9 28 เม.ย.59 ประชุมวิชาการ เทรนด์การออกกำาลังกายและการบรรลุเป้าหมายการออกกำาลังกาย

10 16-17 มิ.ย.59 ประชุมพัฒนาศักยภาพการทำางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

11 10 ส.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำานักโรคไม่ติดต่อด้านการต่อต้านการทุจริตใน

องค์กร

12 11 ส.ค. 59 การเขียน template ตัวชี้วัดที่เหมาะสม

13 26 ส.ค. 59 การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะหลักระบาดวิทยา (สายงานสนับสนุน)

14 25 ส.ค. 59 เทคนิคการเขียนผลงานคุณภาพส่งเข้าประกวด

15 29 ส.ค. 59 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

16 30-31 ส.ค. 59 อบรม Advanced Microsoft Excel

17 5-6 ก.ย.59 อบรม Advanced Microsoft Powerpoint

18 26-27 ก.ย. 59 ประชุมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการทำางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

 เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการองค์การและ

ทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล

ผลการดำาเนินการ

 โครงการบริหารจดัการองคก์ารแนวใหมฯ่ ขอสรุป

ผลการดำาเนินการ ดังนี้

 1.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำานัก

โรคไม่ติดต่อจัดส่งเสริม/พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมและ

สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ตามราย

ละเอียดในตาราง

2. สรปุผลการด�าเนินงานโครงการบรหิารจดัการองค์การแนวใหม่
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกรมควบคมุโรคก�าหนด 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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เร่ิมจากการทบทวนลักษณะสำาคัญขององค์กร ประเมิน 

GAP ขององคก์ร และร่วมหาแนวทางปดิ GAP ในแตล่ะ

หมวด 

  ปีงบประมาณ 2559 นอกจากจะมีคณะ

กรรมการตรวจประเมินภายใน (internal audit) 4 ชุด 

(ประกอบด้วยรองผู้อำานวยการ หัวหน้ากลุ่ม บุคลากรใน

แต่ละกลุ่ม ซึ่งมีคณะกรรมการ 5 คนในแต่ละคณะ) ที่

จะตรวจตัวชี้วัดคำารับรองระดับหน่วยงานในรอบ 6 และ 

12 เดอืน แลว้ ยงัมปีระชุมตดิตามตวัช้ีวัดคำารับรองของ

หน่วยงาน โดย คณะกรรมการ PMQA 1-2 เดือน/ครั้ง 

เพื่อติดตาม กำากับ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับการ

ดำาเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัด

 นอกจากนี้ ยังมีคณะทำางาน PMS ของสำานัก ที่

ระดมสมองในการประชุมวางแนวทางการประเมินผล

การปฏิบัติราชการทั้งในระดับกลุ่มและรายบุคคล โดย

กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้จัดประชุมถ่ายทอด พร้อมจัด

ทำาและเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ 

สำานกัโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค ประจำาปีงบประมาณ 

2559 และคูม่อืการประเมนิผลการปฏบัิตริาชการตามคำา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ 2559 

(ระดับหน่วยงาน) และได้ดำาเนินการติดตามทางช่อง

ทางหนังสือราชการ ทางไลน์ ทางอีเมล์ รวมถึงรายงาน

ผลการดำาเนินงานและผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดคำารับรองในทุก

ระดบั ทัง้ระดบัหนว่ยงาน ระดบักรม และระดบักระทรวง 

รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ตามรายละเอียดแต่ละตัว

ชี้วัด และผ่านเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

กรมควบคุมโรค กองแผนงาน กรมควบคุมโรค และ  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ช้ินงานเด่น : เขียนผลงานคณุภาพสง่เข้าประกวด

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ.2559  ชื่อ

ผลงานคอื “คลนิิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวาน และ

โรคความดันโลหิตสูง)” ประเภทรางวัลการบูรณการ

การบริการที่เป็นเลิศ ผลการพิจารณาอยู่ใน “ระดับดี”  

กรมควบคุมโรค โดยสำานักโรคไม่ติดต่อ ได้เข้ารับมอบ

รางวัลในงานประชุมสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัล

ประจำาปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559  

ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร 

 งานมอบหมาย : ประสานความร่วมมือกับต่าง

ประเทศ ได้แก่ บูรณาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในการTraining Programme M & E of NCDs  

programme ระหว่างวันที ่23-27 May 2016 นอกจากนี ้

ได้รับมอบหมายการประสานงานต่างประเทศในการ

ดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

จากกลุ่มวิชาการต่างๆของสำานัก กับ สำานักงานความ 

ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค

 ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้จัดประชุม/

อบรมให้บุคลากรในสำานักโรคไม่ติดต่อ จำานวน 18 หัวข้อ  

ซ่ึงพบว่าบคุลากรทกุกลุม่ในองคก์รให้ความร่วมมอืในการ

เข้าร่วมประชุม/อบรมดี (หากมีเวลาเข้าประชุม) และ

ประเมินผลการอบรมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก

ปัญหาอุปสรรค

 บุคลากรของสำานักมีภารกิจมาก ทำาให้ว่างไม่

ตรงกัน เวลาจัดประชุม มีผู้เข้าร่วมประมาณ 

1 ใน 3-4 ของบุคลากรทั้งหมดในแต่ละครั้ง

 ประชุมพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการ

เหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)ซ่ึงเป็น

ตัวช้ีวัดคำารับรองระดับหน่วยงานที่ระบุให้

บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในองค์กรเข้าร่วม

ประชุมครบทุกคน ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาองค์กรได้

จัดประชุม 2 ครั้ง และบูรณาการงบประมาณ

ส่งบุคลากรของสำานักเข้าร่วมประชุมโดย

สถาบนับำาราศนราดรูจดัประชุมเพ่ิม 2 คร้ัง จน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงที่สำานักโรคไม่ติดต่อ

จำานวน 75 คน ผ่านการประชุม ครบร้อยละ 

100 และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกคน

 2.  การพัฒนาส่ิงแวดลอ้มองค์กร จดัสิง่แวดลอ้ม

องค์กรเพื่อเพิ่มความผูกพัน น่าอยู่ น่าทำางาน โดยการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมองค์กร ได้ดำาเนินการร่วมกันทำางาน

เป็นทีม ในรูปแบบคณะทำางานซ่ึงเป็นบุคลากรทุกกลุ่ม

ในองค์กรผ่านการประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะ

ทำางาน PMQA ในแต่ละหมวดที่เก่ียวข้อง โดยมีกลุ่ม

พัฒนาองคก์รเปน็ Focal point หลกัในการประสานและ

ดำาเนินการ โดยมีกิจกรรม อาทิ เช่น 

 การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์กร

 ออกกกำาลังกายทุกวันพฤหัสบดี

 จัดบอร์ดสุขสันต์วันเกิด

 จ้ า งออกแบบ ส่ือ เ พ่ือส ร้ างภาพลั กษณ์  

ขององค์กร ได้แก่ อัตลักษณ์ของสำานัก 

โรคไม่ติดต่อออกแบบในห้องประชุม ป้าย

ชื่อกลุ่มต่างๆ สื่อบริเวณทางเดิน ประตูทาง 

เข้าสำานัก

 3.  การส่งเสริมการบริหารจดัการการดำาเนินงาน

อย่างเป็นระบบ

  การส่งเสริมการบริหารจัดการการดำาเนินงาน

อย่างเป็นระบบ โดยมีการขับเคลื่อนผ่านการทำางาน 

โดยคณะกรรมการการบริหารสำานักโรคไม่ติดต่อ คณะ

กรรมการ PMQA และ คณะทำางาน PMQA รายหมวด 

ทิศทางการดำเนินงาน
เฝ�าระวังป�องกัน ควบคุมโรคไม�ติดต�อ

ป� 2560



ทิศทางการดำเนินงาน
เฝ�าระวังป�องกัน ควบคุมโรคไม�ติดต�อ

ป� 2560
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 6

พัฒนาความเปน็เลศิ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) P&P Excellence 

2) Service Excellence 3) People Excellence และ 

4) Governance Excellence ภายใต้การดำาเนินงาน

ร่วมกันตามค่านิยมองค์กร MOPH : Mastery ความ

เป็นนายตนเอง Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น

ประโยชนต์อ่ระบบสขุภาพ People centered approach  

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ Humility อ่อนน้อม

ถ่อมตน เพ่ือจะนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 

 สำานักโรคไม่ติดต่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับ

เคลื่อนการดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค  

ไมต่ดิตอ่ ร่วมกับภาคเีครือข่าย โดยมตีวัช้ีวัดภายใตแ้ผน

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดังตารางที่ 14

 แผนยุทธศาสต ร์ชาติ ระยะ 20 ปี  ด้ าน

สาธารณสุข สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่จะ

นำาประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่กำาลังสู่

สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่ทำาให้

เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังมากข้ึน โรคติดต่ออุบัติใหม่/

อุบัติซำ้า การบาดเจ็บจากการจราจร การคุ้มครอง 

ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กร

หลกัดา้นสขุภาพทีร่วมพลงัสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพด ี 

และมีเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี

ความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน” ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์

ตารางที่ 14 ตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ทิศทางการด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปี 2560

แผนยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	
(ด้านสาธารณสุข)	
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แผนภาพที่ 23 9 เป้าหมาย ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใน พ.ศ.2568 ตามเป้าหมายระดับโลก 

 กรอบเปา้หมายโรคไมต่ดิตอ่ระดบัโลก 9 เปา้หมาย 

ปี พ.ศ.2568 (ค.ศ. 2025) แบ่งตามปัจจัยหลัก 3 กลุ่ม  

ได้แก่

 1. เปา้หมายดา้นอตัราตายและปว่ย (ลดตายก่อน

วัยอันควรจากกลุ่มโรค NCD) 

 2. เป้าหมายด้านปัจจัยเส่ียงหลัก เช่น ลดการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคยาสูบ การขาด

กิจกรรมทางกาย ลดการบริโภคเกลือ และลดHT DM

 3. เป้าหมายด้านระบบบริการ (ผู้เสี่ยงสูงCVDได้

รับยาและคำาปรึกษา และยาและเทคโนโลยีที่จำาเป็น

ครอบคลุม

 โดยทัง้ 9 เปา้หมายระดบัโลก ประเทศไทยใช้เปน็

แนวทางในการตั้งเป้าหมายในการดำาเนินการ โดยวัด

ความสำาเร็จในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใน

ปีพ.ศ. 2568 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำาหนด 4 กลุ่ม

โรค NCDs หลกัในการปอ้งกันควบคมุอยา่งเร่งดว่น คอื 

โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำานักโรคไม่ติดต่อ 

มีแผนการดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่

ติดต่อและการบาดเจ็บ จำานวน 3 แผนงาน ได้แก่

 1.  แผนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประกอบ

ด้วย 4 มาตรการ คือ

  1.1  มาตรการลดการเข้าถึงปจัจยัเส่ียงตอ่โรค

ไม่ติดต่อ

  1.2  มาตรการดา้นข้อมลูเฝา้ระวังสอบสวนโรค

  1.3  มาตรการป้องกันระดับชุมชน 

  1.4  มาตรการป้องกันในสถานบริการสาธารณสุข

 2. แผนป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง

ถนน ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก คือ

  2.1  มาตรการจัดการข้อมูล ดำาเนินงาน 3 

ระดบั ไดแ้ก่ สว่นกลาง ระดบัเขตสุขภาพ/สสจ./รพ. และ

ระดับอำาเภอ

  2.2  มาตรการป้องกัน

   2.2.1 ขับเคลื่อนการดำาเนินงานผ่าน

ระบบสุขภาพอำาเภอ (DHS-RTI) ภายใต้ โครงการการ

ดำาเนินงาน ป้องกันและลดการตายจากการจราจรทาง

ถนนผา่นระบบสุขภาพอำาเภอและอำาเภอควบคมุโรคเข้ม

แข็งยั่งยืน (DHS-RTI) และเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ

ความปลอดภัยทางถนนในระดับอำาเภอ 

   2.2.2 ขับเคลื่อนการดำาเนนิงานมาตรการ

องค์กร 

     -  ความปลอดภัยของรถพยาบาล

      -  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางถนน

 3. แผนป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืนๆ 

ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ

  3.1 สร้างทมีเครือข่ายผูก่้อการด ี(Merit Mak-

er) ป้องกันการจมนำ้า

  3.2 สร้างเครือข่ายดำาเนนิงานปอ้งกันการบาด

เจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข

  3.3  สื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันการจมนำ้า

และการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ที่มา : รายงานการทบทวนแหล่งข้อมูลและตัวชี้วัดระดับโรค การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย

เครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อและสำานักโรคไม่ติดต่อ
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รายงานประจำาปี 2559
ส่วนที่ 6

 การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

ระยะที ่2 : แผนยทุธศาสตร์การปอ้งกันและควบคมุ โรค

ไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผน

ปฏบิตักิาร (Action Plan) นี ้เปน็การพฒันาตอ่เนื่องจาก

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563 

แต่มีการปรับเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำาเนินงาน

ให้ชัดเจน มากข้ึน และปรับให้สอดคล้องกับ Global 

Health Action Plan โดยองค์การอนามัยโลก อีกทั้ง

ปรับจาก (ร่าง) แผนบูรณาการการป้องกันและควบคุม

โรคไม่ติดต่อระดับชาติ ที่จัดทำาข้ึนจากคณะกรรมการ 

บูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

ระดบัชาต ิทีแ่ตง่ตัง้โดยคำาส่ังคณะกรรมการสุขภาพแห่ง

ชาติ ซึ่งมีอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน ซึ่ง GAP 

ของแผนยุทธศาสตร์โรคไม่ติดต่อระดับชาติ คือ ขาด 

Focal Point หลัก และการดำาเนินงานที่ชัดเจน จึงได้

กำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ สำานักโรคไม่ติดต่อ 

และสำานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

 การพัฒนาแผนฯนี้ เพื่อตอบสนองต่อการดำาเนิน

งานป้องกันและควบคุมโรคให้บรรลุ 9 เป้าหมายโลก  

ที่ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย  

รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 20 ปี  

เนื้อหาของแผนฯจะเน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน และภาคส่วนต่างๆ ปรับ

การดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยใช้ข้อมูล  

และการส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในการดูแล

สุขภาพด้วยตนเอง อีกทั้งเน้นการบูรณาการกับ 

แผนยุทธศาสตร์อื่นๆและไม่ซำ้าซ้อนกับแผนยุทธศาสตร์

ระดับชาติอื่นๆที่เ ก่ียวข้อง พร้อมกับการวิเคราะห์

สถานการณ์ โรคไม่ติดต่อ และสถานการณ์ระบบ 

การดำาเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  

ซ่ึงคณะกรรมการโดย Core Team ร่วมกันจัดทำา 

แผนปฏิบัติการ (Action plan) 3 ระยะ (ปี 2560, 2561 

และ 2562 – 2564)

วิสัยทัศน์  
 ประเทศไทยปลอดจากภาระที่ป้องกันได้ด้วย 

โรคไม่ติดต่อ

 (A country free of the avoidable burden of 

Non - Communicable Diseases) 

เป้าประสงค์ 
 เพื่อลดภาระการป่วย การตาย และความพิการที่

ป้องกันได ้อนัมผีลสืบเนื่องจากโรคไมต่ดิตอ่ ดว้ยวิธีการ  

ร่วมมือระหว่างภาคีภาคส่วนหลากหลายสาขาและการ

ประสานงานในระดบัชาต ิภมูภิาค และระดบัโลก เพื่อให ้

ประชาชนมภีาวะสุขภาพทีด่แีละสร้างให้เกิดผลผลติตาม

มาตรฐานสูงสุดในทุกกลุ่มอายุ และโรคต่างๆ เหล่านี้  

ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การมคีณุภาพชีวิตทีด่ ีและการพฒันา

ทางด้านเศรษฐกิจ ภายในปี พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ภายในปี 2564 ซึ่งต้องปรับให้
สอดคล้อง)
1. การลดการเสียชีวิตก่อนวัยอนัควรจากโรคไมต่ดิตอ่

ลง ร้อยละ 20 (Premature mortality from 

NCDs) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2553

2. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลต์อ่หวัประชากรตอ่ปี

ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงเหลือ ไม่เกิน 

6.7 ลิตร ต่อคน ต่อปี (Harmful use of alcohol) 

3. ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ 

ลดลงร้อยละ 8 (Physical inactivity) เมื่อเทียบ 

กับปี พ.ศ.2553

4. ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือ/โซเดียมใน

ประชากร ลดลงร้อยละ 24 (Salt/sodium intake) 

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2553

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระยะที่ ๒ :
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ  
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ท่ีมา
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5. ความชุกของการบริโภคยาสูบในประชากรที่มีอายุ

มากกว่า 15 ปข้ึีนไป ลดลงเหลอืไมเ่กินร้อยละ 15.7 

(Tobacco use) 

6. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ 

20 (Raised blood pressure) 

7. ความชุกของภาวะนำา้ตาลในเลอืดสูง/เบาหวานและ

โรคอ้วนไม่เพิ่มขึ้น (Diabetes and obesity) เมื่อ

เทียบกับปี พ.ศ.2553

8. ประชากรอาย ุ40 ปข้ึีนไปทีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับคำาปรึกษาเพื่อ ปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมและรับยา เมื่อมข้ีอบง่

ชี้เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง (รวม

ถึงยาควบคมุระดบันำา้ตาลในเลอืด) ไมน่อ้ยกว่าร้อย

ละ 50 (Drug therapy to prevent heart attack 

and stroke) 

9. การมียาที่จำาเป็นและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานสำาหรับ

รักษา/บริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อที่สำาคัญ ในสถาน 

บริการของภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 80 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพ่ิมลำาดับความสำาคัญให้กับการป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในวาระการพัฒนาระดับชาติ 

ด้วยการเพ่ิมความเข้มแข็งกับการสร้างความร่วม

มอืระหว่างประเทศ การผลกัดนัเชิงนโยบายร่วมกัน 

2. เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในด้านศักยภาพของ

ประเทศ ภาวะการนำาธรรมาภบิาล และการปฏบัิติ

ร่วมระหว่าง หลายภาคี ภาคส่วน พันธมิตร เพื่อ

เร่งให้มกีารตอบสนองตอ่การปอ้งกันและควบคมุ

โรคไม่ติดต่อ 

3. เพื่อลดปัจจัยที่เพ่ิมความเส่ียง และปัจจัยทาง

สังคมที่ส่งผลต่อความเส่ียงในการเป็นโรคไม่

ติดต่อ 

4. เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็ง และปรับระบบบริการ

สุขภาพ ให้คำานึงถึงและตอบสนองต่อการ

ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมถึงปัจจัย

ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องโดยใช้หลักการ

สาธารณสุขมูลฐาน ผ่านบริการปฐมภูมิที่มอง

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นบริการที่เข้า

ถึงได้โดยทั่วหน้า 

5. เพื่อส่งเสริม และสนบัสนนุสมรรถนะทางดา้นการ

วิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเพื่อป้องกัน และ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

6. เพื่อติดตามแนวโน้ม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ป้องกัน และควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ รวมทัง้ประเมนิ 

ความก้าวหน้าของการป้องกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

กลยุทธ์ 

1.1  เร่งรัดให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับชาติที่เน้นการจัดการโรคไม่ติดต่อ

1.2  พัฒนามาตรการทางการเงิน การคลัง ภาษี การผลิต การตลาด การบริโภค ที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงของ

การเกิดโรคไม่ติดต่อ

1.3  ส่งเสริมให้มีนโยบายสาธารณะระดับสถาบัน องค์กร ที่สร้างสภาพแวดล้อมสำาหรับปรับพฤติกรรม

 ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างเพียงพอ

1.4  พัฒนากฎหมายและสร้างความเข้มแข็งมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

1.5  สร้างเสริมการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติให้ทั่วถึง

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  

 เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 

2.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการสื่อสารต่อ สาธารณะในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัย เส่ียงต่อการ

เกิดโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง

2.2  พฒันาเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการสื่อสารความเสีย่งในการสรา้งเสรมิสุขภาพและลดปัจจัยเสีย่ง

ต่อโรคไม่ติดต่อ

2.3  พัฒนาเนื้อหาการสื่อสารและเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2.4  การเฝ้าระวังและการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลเสียต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  

 การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ 

3.1 พัฒนากลไกให้ชุมชน ทอ้งถ่ิน ภาคเีครือข่ายเข้ามามส่ีวนร่วมในการตรวจสอบและเร่งรัดการดำาเนนิงาน เพื่อการ

ควบคุม ป้องกันโรค ในระดับต่างๆ

3.2  พัฒนาศักยภาพ อสม./อสค. ในการจัดการโรคไม่ติดต่อในชุมชนโดยมุ่งเน้นให้มี Health Literacy

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล

กลยุทธ์

4.1  พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับอำาเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ

4.2  พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังด้านโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ 

 จังหวัด และอำาเภอ

4.3  พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และกลุ่มประชากรเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยงและ ลดโรค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่ 

กลยุทธ์ 

5.1 ปฏิรูปรูปแบบบริการเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงในกลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงที่หลากหลาย 

 สอดคล้องกับลักษณะ เฉพาะของแต่ละกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเส่ียง

5.2 ปฏิรูปกระบวนการจัดบริการสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง (ทั้งที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน) ในสถานพยาบาล 

 ให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงานอย่างบูรณาการ

กลยุทธ์

6.1  พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล6.2 พัฒนา

ระบบติดตาม ประเมินผลการควบคุม ป้องกัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในระดับประเทศ เขต จังหวัด

6.3  พัฒนาบุคลากรทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้

6.4  บรูณาการงานวิจยั การจดัการความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสนบัสนนุระบบการควบคมุ ปอ้งกัน โรคไมต่ดิตอ่เร้ือรัง
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 เบอร์โทรศัพท์ภายในส�านักโรคไม่ติดต่อ

ชื่อสกุล/ตำาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร

นายแพทย์ดิเรก  ขำาแป้น

ผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ 0 2590 3982 0 2951 0363

แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ

รองผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ 0 2590 3985 0 2951 0363

นายแพทย์ชูฤทธิ์ เตร็งไตรสรณ์

รองผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ 0 2590 3982 0 2951 0363

นางนงนุช ตันติธรรม

รองผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ 

และหัวหน้ากลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร 0 2590 3980 0 2951 0363

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 0 2590 3965 0 2590 3964

นางสุชาดา เกิดมงคลการ

หัวหน้ากลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ 0 2951 0402 0 2590 3968

นางณัฐธิวรรณ  พันธ์มุง

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 0 2590 3986 0 2590 3988

นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2590 3974 0 2590 3972

นางนิตยา พันธุเวทย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร 0 2590 3979 0 2951 0363

นางสมพร คล้ายเณร

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 0 2590 3978 0 2951 0363

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ 0 2590 3967 0 2590 3968

กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 0 2590 3962  0 2590 3963 

 0 2590 3964

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 0 2590 3987 0 2590 3988

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 2590 3984 0 2590 3972

งานประเมินผลและงานIT 0 2590 3970 0 2590 3972

กลุ่มพัฒนาองค์กร 0 2590 3979 0 2951 0363

งานพัสดุ  2590 3977 0 2951 0363

งานธุรการ 0 2590 3976 0 2951 0363

งานยานพาหนะ 0 2590 3973 0 2951 0363

ภาคผนวก
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รายนามผู้เรียบเรียง

หัวข้อ ผู้เขียน

ร่าง พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. .... กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

การขับเคลื่อนการปอ้งกันการบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน

ในเมืองใหญ่ City RTI

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร

การศึกษาสถานการณ์การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่

ติดต่อสำาคัญของประเทศไทย

นายแพทย์สัญชัย ชาสมบัติ 

และดร.กมลทิพย์  วิจิตรสุนทรกุล 

ข้อมูลการตายของประเทศไทย นางชูจิตร  นาชีวะ

สถานการณ์การตกน้ำา จมน้ำาของเด็กในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2558

นางสุชาดา  เกิดมงคลการ 

และนางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ

สร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำา

...ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร…

นางสุชาดา  เกิดมงคลการ 

และนางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ

ความภาคภูมิใจหนึ่ง....จึงเก็บมาเล่าสู่กันฟัง นางนิตยา  พันธุเวทย์ 

การขับเคลื่อนด่านชุมชนสู่มาตรการชุมชนความปลอดภัย

ทางถนน

“เตรียมชุมชน ไร้เจ็บไร้ตาย ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้”

ดร.ปัญณ์  จันทร์พาณิชย์

สถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ นางสาวนิพา  ศรีช้าง 

และนางสาวลวิตรา  ก๋าวี

“คลินิกชะลอไตเสื่อม(CKD Clinic)” นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา 

และนางสาวณัฐธิดา ชำานิยันต์




