
นโยบาย ทศิทางการด าเนนิงานปีงบประมาณ 2561

ส านกัโรคไมต่ดิตอ่

อบรมปฐมนเิทศบคุลากรใหมข่องส านักโรคไมต่ดิตอ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13  กนัยายน 2560 ณ โรงแรมไมดา้ งามวงศว์าน

นายแพทยด์เิรก  ข าแป้น

ผูอ้ านวยการส านกัโรคไมต่ดิตอ่
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แผนงานควบคมุโรคไมต่ดิตอ่



การศกึษาภาระโรค และสขุภาพของประชากรไทย พ.ศ.2557

10 อนัดบั การสญูเสยีปีสขุภาวะของประชากรไทย
จ าแนกตามเพศ และรายโรค ทกุกลุม่อาย ุ

ชาย หญงิ 

ล าดบัโรค % ล าดบัโรค %

1. อบุตัเิหตทุางถนน 10.1 1. โรคเบาหวาน 8.4

2. โรคหลอดเลอืดสมอง 6.6 2. โรคหลอดเลอืดสมอง 7.3

3. การตดิเชือ้ HIV/ เอดส์ 5.1 3. โรคหวัใจขาดเลอืด 4.3

4. โรคหวัใจขาดเลอืด 4.9 4. โรคขอ้เสือ่ม 3.9

5. การเสพตดิเครือ่งดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์

4.5 5. การตดิเชือ้ HIV/ เอดส์ 3.6

6. โรคมะเร็งตบั 4.4 6. อบุตัเิหตทุางถนน 3.6

7. โรคเบาหวาน 3.9 7. โรคสมองเสือ่ม 2.1

8.  ภาวะตบัแข็ง 3.6 8. โรคมะเร็งตบั 2.5

9. โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 3.4 9. โรคไตอกัเสบและไต
พกิาร

2.2

10.โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 2.3 10.โรคมะเร็งเตา้นม 2.0

ทีม่า : Disability-Adjusted Life Year (DALYs) พ.ศ.2557

 ใน 10 อนัดบัแรกสว่นใหญม่ี
สาเหตมุาจากกลุม่โรค NCDs

 เพศชาย
Stroke เป็นสาเหตอุนัดับ 2

 เพศหญงิ
DM เป็นสาเหตอุนัดับ 1
รองลงมาคอื Stroke และ IHD
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ขอบเขต และ

โรคปอดเรือ้รงั

โรคหวัใจและหลอดเลอืด

โรคเบาหวาน

โรคมะเร็ง

กจิกรรมทางกาย
ไมเ่พยีงพอ

การดืม่สรุา

พฤตกิรรมบรโิภคอาหาร

การสบูบหุรี่

น า้หนกัเกนิ, ความดนัโลหติสงู,
น า้ตาลในเลอืดสงู,โคเลสเตอรอลสงู

4 ปจัจยัเสีย่งทางพฤตกิรรม 4 การเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยา

ตอ่ 4 กลุม่โรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั



ลดตายกอ่นวยัอนัควรจากโรค NCDs  
25%

ลดการบรโิภคเกลอื/โซเดยีม 30%

ลดการบรโิภคยาสบู 30%

ลดการขาดกจิกรรมทางกาย 10%

ลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์10%

ลดภาวะความดนัโลหติสงู 25%

ผูท้ ีเ่ส ีย่งสงูตอ่ CVD ไดร้บัยาและค าปรกึษา 

50%

ภาวะเบาหวาน/โรคอว้นไมเ่พิม่ 0%

ยาและเทคโนโลยทีีจ่ าเป็นครอบคลมุ 80%

National Health Assembly , working group

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



ตวัชีว้ดั
เป้าหมายระยะ 5 ปี

2560 2561 2562 2563 2564

PP& P Excellence (สง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ) 

แผนงานที ่3 : การป้องกนัควบคมุโรคและลดปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ

1. อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่าก

Pre-DM และความดันโลหติสงูราย

ใหม ่จากPre-HTและสงสยัป่วยความ

ดันโลหติสงู

DM = ≤ 2.40% DM = ≤ 2.40% DM = ≤ 2.40% DM = ≤ 2.28% DM = ≤ 2.16%

- HT = กลุม่เส ีย่งและสงสยั

ป่วย HT ไดร้บัการวดัBP ที่

บา้น  ≥ 10%

HT = กลุม่เส ีย่งและ

สงสยัป่วย HT ไดร้บั

การวดัBP ทีบ่า้น  

≥ 20%

HT = กลุม่เส ีย่งและ

สงสยัป่วย HT ไดร้บั

การวดัBP ทีบ่า้น  

≥ 30%

HT = กลุม่เส ีย่งและ

สงสยัป่วย HT ไดร้บั

การวดัBP ทีบ่า้น  

≥ 40%

Service Excellence (บรกิารเป็นเลศิ)

แผนงานที ่6 : การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) 

2. รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหติสงูทีค่วบคมุได ้

DM = ≥ 40%

HT = ≥ 50%

DM = ≥ 40%

HT = ≥ 50%

DM = ≥ 40%

HT = ≥ 50%

DM = ≥ 40%

HT = ≥ 50%

DM = ≥ 40%

HT = ≥ 50%

3. รอ้ยละของผูป่้วย DM, HT ทีข่ ึน้

ทะเบยีนไดรั้บการประเมนิโอกาสเสีย่ง

ตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด CVD Risk

≥ 80% ≥ 82.5% ≥ 85% ≥ 87.5% ≥ 90%

ตวัชีว้ดั และเป้าหมายการลดโรค
สอดคลอ้งกบั  ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (ดา้นสาธารณสขุ) ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ 
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เป้าหมาย และมาตรการการด าเนนิงานโรคไมต่ดิตอ่

4.การเฝ้าระวงั
และตดิตามประเมนิผล

(Surveillance 
and M&E)

1.การน าขบัเคลือ่น
นโยบายและสรา้ง

พนัธมติรความรว่มมอื
(Policy & Advocacy)

3.เสรมิสมรรถนะ
ของระบบบรกิารสขุภาพ

(Strengthen
Health System)

2.สง่เสรมิสขุภาพ
และลดความเสีย่ง

(Promotion and Risk 
Reduction)

P S S

มาตรการ : 2P2S

P

 ผูป่้วย DM รายใหมจ่าก Pre-DM ลดลง
 ผูป่้วย HT รายใหมจ่าก Pre-HT ลดลง

 ผูป่้วย DM/HT ไดรั้บการคดักรอง CVD Risk
 ผูป่้วย DM ควบคมุระดบัน ้าตาลไดด้ ีเพิม่ขึน้
 ผูป่้วย HT ควบคมุระดบัความดนัไดด้ ีเพิม่ข ึน้

ลดเสีย่ง
(กลุม่ปกต)ิ

ลดป่วย
(กลุม่เสีย่ง)

ลดภาระโรค
และลดตายกอ่นวยัอนัควร

(กลุม่ป่วย)

“ประชาชนสขุภาพด ี  ปลอดจากภาระโรคไมต่ดิตอ่ทีป้่องกนัได”้

เป้าหมาย
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ชุดกจิกรรม ภายใตม้าตรการป้องกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่

มาตรการ 4.
การเฝ้าระวงั

และตดิตามประเมนิผล
(Surveillance 

and M&E)

มาตรการ 1. 
การน าขบัเคลือ่น
นโยบายและสรา้ง

พนัธมติรความรว่มมอื
(Policy & Advocacy)

มาตรการ 3.
เสรมิสมรรถนะ

ของระบบบรกิารสขุภาพ
(Strengthen

Health System)

มาตรการ 2.
สง่เสรมิสขุภาพ
และลดความเสีย่ง

(Promotion and Risk 
Reduction)

- สือ่สารประชาสมัพนัธ์
โรค NCDs

- รณรงคส์ือ่สาร 
วนัส าคญั

“ชุมชนตน้แบบลดเค็ม”
ภายใต ้ยทุธศาสตรล์ด
บรโิภคเกลอืและ
โซเดยีมฯ

ชุมชน ลดเสีย่ง 
ลดโรคไมต่ดิตอ่ 
(CBI-NCDs)

STOP CVD

CVD  CKD 
Preventive Clinic Award 

NCD Forum

NCD Clinic Plus
ผลกัดนัยทุธศาสตร์
ป้องกนัควบคมุ
โรคไมต่ดิตอ่

(2560 - 2564)

Application : เกมส์

ใหค้วามรูโ้รค NCDs

พฒันาศกัยภาพ
ทมีสหวชิาชพี

Service Package :
DM/HT ในกลุม่เสีย่ง 

กลุม่ป่วย

พฒันา Dashboard

BRFSS

P P S S



แผนงานป้องกนัการบาดเจ็บจากการจราจร 



การด าเนินงานป้องกนัการบาดเจ็บจากการจราจร

Road Traffic Injury (กระทรวงสาธารณสขุ)

เรว็
ด่ืมขบั

ถนน รถ
มาตรการ

ใม่ใช้
หมวก/ belt

อ่ืน ๆ

กรอบมาตรการ 

5 เสาหลกั (ศปถ.)

1) การบรหิารจดัการ (ขอ้มลู)

2) ถนนและการสญัจรปลอดภยั

3) ยานพาหนะ ปลอดภยั 

4) ผูใ้ชร้ถใชถ้นนปลอดภยั

5) การตอบสนองหลงัเกิดเหต ุ

Thai Roads

. สวมหมวก  42%

รถจยย.(IS ปี 58)

. สวมหมวก <10%

. Head Injury 50%

. เมาขบั  30%

. 15-19ปี สงูสดุ

อตัราการเสียชีวิตจากอบุติัเหตทุางถนนปี  2561

ไมเ่กิน 16 ต่อประชากรแสนคน  
เป้า



ตวัชีว้ดั
Baseline เป้าหมายระยะ 5 ปี

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

Promotion & Prevention Excellence (สง่เสรมิสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลศิ) 

อตัราการเสยีชวีติจาก
การบาดเจ็บทางถนน
(ตอ่ประชากรแสนคน)

19.96 17.81 18.97 ไมเ่กนิ
18.00

ไมเ่กนิ 
16.00

ไมเ่กนิ 
14.00

ไมเ่กนิ 
12.00

ไมเ่กนิ 
11.00

ตวัชีว้ดัและเป้าหมายการลดโรค  
ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (ดา้นสาธารณสขุ)

11

เนน้  4 มาตรการส าคญั

3. ดา้นการป้องกนั
และขบัเคลือ่นนโยบาย

1. ดา้นการบรหิาร
จัดการ

2. ดา้นการจัดการขอ้มลู
และประเมนิผล

4. ดา้นการรักษา
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ชุดกจิกรรม ภายใตม้าตรการป้องกนัการบาดเจ็บจากการจราจร

มาตรการ 4
ดา้นการรกัษา

มาตรการ 1
ดา้นบรหิารจดัการ

มาตรการ 3
ดา้นการป้องกนัและ
ขบัเคลือ่นนโยบาย

มาตรการ 2
ดา้นการจดัการขอ้มลูและ

ประเมนิผล

บรูณาการ
ขอ้มลู  3  ฐาน

Trauma & 
Emergency Admin 

Unit (TEA Unit) 
คณุภาพ

พฒันา ระบบ IS Online

ขบัเคลือ่น D-RTI

In-hos คณุภาพ

Referral System

ขบัเคลือ่น นโยบายระดบั
พืน้ทีแ่ละระดบัประเทศ

SAT-EOC RTI คณุภาพ

ประเมนิผล มาตรการ
ระดบัพืน้ทีแ่ละ
ระดบัประเทศ มาตรการองคก์ร

ขบัเคลือ่นป้องกนั RTI
ตามบรบิทพืน้ที ่

(มาตรการชุมชน/ดา่น
ชุมชน/จดัการจดุเสีย่ง/
สือ่สารความเสีย่ง/City

RTI)

EMS คณุภาพ

ER คณุภาพ

พฒันา งานสอบสวนสสอ./รพช./คปสอ.เป็น
เลขารว่ม ศปถ.อ าเภอ

เขตสขุภาพ มแีผนและ
สนบัสนุนงปม.ในพืน้ที่



แผนงานป้องกนัการบาดเจ็บจากสาเหตอุืน่ๆ 

(การจมน า้ และ พลดัตก หกลม้)
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ชุดกจิกรรม ภายใตม้าตรการป้องกนัการจมน า้

มาตรการ 1
ดา้นนโยบาย

มาตรการ 3
ดา้นขอ้มลู 

และสือ่สารความเสีย่ง

มาตรการ 2
ดา้นป้องกนัระดบัชุมชน

ผลกัดนัการสรา้งทมี 
Merit Makerจดัท าแผนยทุธศาสตร์

“ความปลอดภยัทางน า้
ระดบัชาต”ิ

และน าสูก่ารปฏบิตั ิ

พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ย สอบสวนการจมน า้ของเด็ก
ทกุราย

เฝ้าระวงัการจมน า้        
ชว่งปิดเทอม

สง่เสรมิการใชค้อกก ัน้เด็ก (playpen) แก่
ผูป้กครอง/ผูด้แูลเด็ก 
(ทีม่เีด็กอาย ุ1-2 ปี)

รณรงคป้์องกนัการจมน า้

เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ประกวดผลการด าเนนิงาน

ตดิตาม/ประเมนิผล



สรา้งเครอืขา่ยด าเนนิงาน ป้องกนั
การบาดเจ็บจากการพลดัตก หกลม้

ในผูส้งูอายุ

ตดิตามและประเมนิผล

สรา้งและพัฒนาเครอืขา่ย
ป้องกนัการพลดัตกหกลม้ในผูส้งูอายุ

สือ่สารความเสีย่ง

การประเมนิความเสีย่ง
ตอ่การพลดัตกหกลม้ฯ 

มาตรการ

ชุดกจิกรรม



Thank You


