ชื่อหนังสือ
:
จัดพิมพ์ โดย
:
		
คณะบรรณาธิการ :
พิมพ์ครั้งที่ 1
:
จำ�นวนพิมพ์
:
พิมพ์ที่
:
		

รายงานประจำ�ปี 2559
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
ธันวาคม 2559
1,000 เล่ม
พิมพ์ที่ สำ�นักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

2559
รายงานประจำ�ปี

สารจากผูอ้ ำ� นวยการ
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสำ�คัญด้านการพัฒนางานสาธารณสุขในทุกระดับและ
ทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มวัย
ห่างไกลโรค และลดอัตราการเจ็บป่วย โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความเสมอภาค
รายงานประจำ�ปี 2559 ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ จัดทำ�ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ อีกทั้งยังเป็นช่องทางการสื่อสารอีกรูปแบบ
หนึง่ ให้แก่องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนได้น�ำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ซึง่ ประกอบด้วย นโยบายและทิศทางการดำ�เนินงาน ผลการปฏิบตั ริ าชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ผลงานเด่นและกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีส้ �ำ นักโรคไม่ตดิ ต่อ ยังเน้นถึงความสำ�คัญ
ของการเสริมสร้างแรงจูงใจ ความสัมพันธ์ของบุคลากร โดยมุง่ ผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
บุคลากรสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียว ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 2560 สำ�นักโรคไม่ติดต่อ จะมุ่งเน้นการปรับบทบาทให้ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงของสภาวะแวดล้อมทางสังคม โดยการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์สขุ ภาพดี
วิถีชีวิตไทยระยะที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) นอกจากนี้ยังเน้นการดำ�เนินงานแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายสามารถควบคุมป้องกันปัญหา
ด้านโรคไม่ติดต่อ
สุดท้ายนีข้ อขอบคุณบุคลากรจากกลุม่ ต่าง ๆ ของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ ที่ได้รวบรวม เรียบเรียง
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ขอขอบคุณผูท้ มี่ ี
ส่วนเกีย่ วข้องทุกท่านและหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2559 ในครัง้ นี้

ดิเรก ขำ�แป้น
(นายแพทย์ดิเรก ขำ�แป้น)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รักษาราชการแทน ผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
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จากการตกนํา้ จมนํา้ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2542 - 2558 (ค.ศ. 1999 - 2015)
จากการตกนํา้ จมนํา้ ประเทศไทย จำ�แนกตามกลุม่ อายุ ปี พ.ศ. 2546 - 2558
(ค.ศ. 2003 - 2015)
ปี พ.ศ. 2556 - 2558 จำ�แนกตามเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2559

รวมทุกกลุม่ อายุและกลุม่ อายุ 60 ปีขน้ึ ไป ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2549 - 2558
ต่อประชากรผูส้ งู อายุแสนคน ปี พ.ศ. 2551 - 2558

ต่อประชากรผูส้ งู อายุแสนคน จำ�แนกตามเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2554 - 2558

ฉ

สวนที่ 1
นโยบาย

ดานสาธารณสุข

นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงาน
รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นโยบาย

1

1. ให้ ค วามสำ � คั ญ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นางาน
สาธารณสุ ข ตามแนวพระราชดำ � ริ แ ละโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพ
ระหว่างสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ
3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้
ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมนำ� ร่วมทำ� และ
ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ย เป็ น การอภิ บ าลแบบเครื อ ข่ า ย
เอื้ อ อำ � นวยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ชื่ อ มประสานทุ ก
ภาคส่วน เข้าด้วยกัน
4. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของ
หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ทั้ ง การบริ ห ารการเงิ น การคลั ง
การบริ ห ารกำ � ลั ง คน และการบริ ห ารข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง
5. ให้ ค วามสำ � คั ญ ในการพั ฒ นากำ � ลั ง คนด้ า น
สาธารณสุขทั้งความรู้ทักษะ การผลิต การใช้การสร้าง
ขวัญกำ�ลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจุบัน
6. วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาไทย
และสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจร และเกิดผลดี
ต่อเศรษฐกิจไทย
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7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพื่อประสิทธิผล
ที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน
8. สนับสนุนกลไกการทำ�งานสาธารณสุขให้เป็น
ไปเพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและความผาสุก
ของสังคมไทยและสังคมโลก

ค่านิยม







ซื่อสัตย์
สามัคคี
มีความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ โปร่งใส
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน
กล้าหาญทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง

แนวทางการทำ�งาน
1. กำ � หนดค่ า นิ ย มร่ ว มกั น เพื่ อ ปฏิ บั ติ มุ่ ง สู่ เ ป้ า
หมายคือให้คนไทยมีสขุ ภาพดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สนองนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล
3. สานต่ อ นโยบายและโครงการในอดี ต และ
ปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์
4. สร้างสามัคคีเพื่อให้บุคลากรโดยส่วนรวมมี
ความสุขเหมือนชื่อกระทรวง
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค ประจ�ำปีงบประมาณ 2559

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

นโยบายการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคในปี
2559 ได้ ให้ความสำ�คัญต่อการเป็นพื้นฐานที่เชื่อมโยง
ไปถึงงาน ในอนาคต ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาวที่ทอดเวลาถึง 2 ทศวรรษ ตามทิศทางและ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและ การปฏิรูปประเทศ
โดยได้กำ�หนดเป้าหมาย มาตรการ ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
ทั้งในระดับหน่วยงานวิชาการส่วนกลางและสำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรคในระดับภูมิภาค ที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาระบบราชการในระดับประเทศ ระดับกระทรวง
และระดับกรม ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานทุกระดับใน
สังกัดดำ�เนินการประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
(Benchmark) เพื่อหาส่วนขาด เพื่อพัฒนา ให้สามารถ
บรรลุ เ ป้ า หมายทิ ศ ทางและกลไกการบริ ห ารจั ด การ
เชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 สู่การบรรลุวิสัยทัศน์องค์การ กล่าวคือ
“กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับนานาชาติที่
สังคมเชื่อถือและ ไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจาก
โรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ”
โดยยึดปรัชญาในการดำ�เนินงาน “มีแผนงาน พื้นที่
เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการในพืน้ ที”่
โดยมีงานตามนโยบาย 10 เรื่อง ดังนี้
1. ให้ ค วามสำ � คั ญ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นางาน
สาธารณสุ ข ตามแนวพระราชดำ � ริ แ ละโครงการ
เฉลิมพระเกียรติเพื่อ เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ โดยถือว่าเป็นนโยบายสำ�คัญที่ต้องดำ�เนิน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และพั ฒ นาระบบ
การจัดการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซํ้า และ
ภัยคุกคาม ให้สามารถ สกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่าง
ทันท่วงที
3. เร่งรัดการพัฒนาระบบจัดการโรคไม่ติดต่อ
และอุบัติเหตุ
4. เร่งรัดการพัฒนาระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง
อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม
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นายแพทย์อำ�นวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค
5. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงทางสุขภาพ (Global
Health Security Agenda : GHSA) โดยเร่งรัดการ
พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมระดับชาติ(International Training
Center) และการฝึกอบรมเพื่อ สร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
6. พัฒนากฎหมายใหม่ และประสานการมีสว่ นร่วม
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
บริการข้อมูลสำ�หรับประชาชน และเชื่อมโยงข้อมูล
สำ � หรั บ บุ ค ลากร ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ การวิ เ คราะห์
ประเมิ น สถานการณ์ โ รค ตลอดจนข้ อ มู ล สำ � หรั บ
การตัดสินใจสำ�หรับผู้บริหาร ที่ทันต่อสถานการณ์
8. พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
ด้านกำ�ลังคนให้เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างขวัญ
กำ�ลังใจให้มีความสุข ในการทำ�งาน
9. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย การประเมิ น
เทคโนโลยีการจัดการองค์ความรูแ้ ละพัฒนาการป้องกัน
ควบคุมโรคอย่างครบวงจร
10. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของการ
จัดการแผนงาน ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาโครงสร้างองค์กร
ระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ได้ อ าศั ย 6 ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของ
กรมควบคุมโรคทีผ่ า่ นทบทวนและปรับปรุงให้ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่เป็นพลวัต สู่การ
ลดปัญหาโรคและภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนางาน
ด้านสุขภาพให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
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รายงานประจำ�ปี

2559
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สวนที่ 2
ขอมูลทั่วไป

รายงานประจำ�ปี

2559

วิสัยทัศน
“ เปนองคการชั้นนำดานวิชาการ
ในการเฝาระวัง ปองกัน

ควบคุมโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บของประเทศ
และระดับนานาชาติภายใน ป 2563”

พันธกิจ

6

1.. พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี สรางนวัตกรรมในการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ตลอดจนขอมูล
การเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ
ที่ไดมาตรฐานสากล
22.. ถายทอด สงเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองคความรู
เทคโนโลยีในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บใหกับภาคีเครือขายและประชาชน
3.. ผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะ และมาตรการดานโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการ
44. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บในระดับประเทศ
5. สราง สนับสนุน สงเสริมศักยภาพ และประสานความรวมมือ
ภาคีเครือขายการดำเนินงานระวังปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บ

รายงานประจำ�ปี
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คณะผูบริหารของสำนักโรคไมติดตอ

นายแพทยดิเรก ขำแปน
รักษาราชการแทน
ผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

นายแพทยชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ

นางนงนุช ตันติธรรม

แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ

นายแพทยเชี่ยวชาญ
รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ
และรักษาการหัวหนากลุมปองกันบาดเจ็บจากจราจร

แพทยหญิงสุมนี วัชรสินธุ

นางสาวสุชาดา เกิดมงคลการ

นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล

นายแพทยชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมปองกันบาดเจ็บจากสาเหตุอนๆ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและแผนงาน

นายแพทยเชี่ยวชาญ
รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

นางณัฐธิวรรณ พันธมุง

นางสมพร คลายเณร

นางนิตยา พันธุเวทย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหนากลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหนากลุมบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหนากลุมพัฒนาองคกร

7

ขาราชการ 4 คน
พนักงานราชการ 3 คน

กลุมปองกันการบาดเจ็บ
จากสาเหตุอื่นๆ

ขาราชการ 3 คน
พนักงานราชการ 3 คน

กลุมพัฒนาองคกร

รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

นายแพทยชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ

ขาราชการ 6 คน
พนักงานราชการ 4 คน
พนักงานกระทรวง 1 คน

กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน

ขาราชการ 7 คน
พนักงานราชการ 6 คน
พนักงานกระทรวง 1 คน

ขาราชการ 3 คน
พนักงานราชการ 4 คน
พนักงานกระทรวง 1 คน

กลุมปองกัน
การบาดเจ็บการจราจร

ขาราชการ 8 คน
พนักงานราชการ 4 คน
พนักงานกระทรวง 9 คน
ลูกจางประจำ 2 คน
ลูกจางชั่วคราว 1คน

กลุมบริหารทั่วไป

รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

นางนงนุช ตันติธรรม

แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ

ผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

นายแพทยดิเรก ขำแปน

โครงสรางและอัตรากำลัง

ขาราชการ 11 คน
พนักงานราชการ 3 คน
ลูกจางชั่วคราว 1 คน

กลุมพัฒนา
ระบบสาธารณสุข

3.1 มีกลไกการสื่อสารสาธารณะ ที่ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน

2.1 เปนศูนยกลางขององคความรู นโยบาย
มาตรการ นวัตกรรม การเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ
ที่ยอมรับในระดับประเทศ

1.1 ภาคีเครือขายทุกระดับสามารถบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ และ
การบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ

เปาประสงค

การบริหารจัดการองคการแนวใหม

ยุทธศาสตรที่ 6

6.1 ระบบบริหารจัดการองคการมี ธรรมาภิบาล
ไดมาตรฐานสากล และบุคลากร
มีขีดสมรรถนะสูง

5.1 มีกลไกการพยากรณโรค การติดตาม
ประเมินผลภาพรวมของการเฝาระวัง ปองกัน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการเฝาระวัง
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ และการ
ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
ในระดับประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 5

4.1 มีกลไกการจัดเตรียมความพรอมและ
บูรณาการระบบตอบโตภาวะฉุกเฉิน
การเตรียมความพรอมและดำเนินการปองกัน ควบคุมโรค
ดานโรคและภัยสุขภาพที่ไดมาตรฐาน
และภัยสุขภาพในสถานการณฉกุ เฉินและภัยพิบตั ิ

ยุทธศาสตรที่ 4

การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะดานโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บ

ยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนาเปนศูนยกลางขององคความรู นโยบาย
มาตรการ นวัตกรรม การเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ

ยุทธศาสตรที่ 2

การสราง สนับสนุน สงเสริมศักยภาพ
และประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
ภายในประเทศ และนานาชาติในการดำเนินงาน
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บ

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตร

5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการพยากรณโรค การติดตามประเมินผล
ภาพรวมของการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ
และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
5.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพยากรณโรค การติดตามประเมินผล
ภาพรวมของการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ
และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
6.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการกำกับองคการตามหลักธรรมาภิบาล
6.1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามเกณฑพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
6.1.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหไดตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จดานบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.พ.

4.1.1 พัฒนากลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการเตรียมความพรอมและ
การตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ
ตามมาตรฐาน

3.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารสาธารณะใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
3.1.2 สงเสริม สนับสนุน ประเด็นสารและสื่อตนแบบใหกับหนวยงาน
ภาคีเครือขาย

2.1.1 พัฒนาองคความรู นโยบาย มาตรการ นวัตกรรมการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บใหไดมาตรฐาน
2.1.2 พัฒนากลไกและศักยภาพของการเปนศูนยกลางการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุม โรคไมติดตอและการบาดเจ็บ

1.1.1 เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของเครือขายทุกระดับเพือ่ การดำเนินงาน
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บที่ไดมาตรฐาน
1.1.2 สงเสริม ผลักดันใหเครือขายรวมมือใหมีการบังคับใชกฎหมาย/
กฎระเบียบ/ขอบังคับ เพื่อลดปญหาโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ
1.1.3 พัฒนาคุณภาพระบบขอมูลเพื่อการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางภาคีเครือขายทั้งระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ

กลยุทธ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ สำนักโรคไมติดตอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2559

บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่
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1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มี
สาเหตุหรือปัจจัยกำ�หนดทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริโภคยาสูบ
การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบ
บริการที่ไม่เหมาะสม
2. กำ�หนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
รูปแบบการดำ�เนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกำ�หนดที่เกี่ยวเนื่อง
กับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ
หรือปัจจัยกำ�หนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การ
บาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบ
บริการที่ไม่เหมาะสม

4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก
และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกำ�หนดที่เกี่ยวเนื่องกับ
การบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
5. เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัย
กำ�หนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ
พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่
เหมาะสม
6. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2552 อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
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บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

2

ศึกษา พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหารและดำ�เนินการเกี่ยวกับ
งานธุรการ สารบรรณ, งานการเงินและบัญชี งบประมาณ, งานพัสดุและยาน
พาหนะ อาคารสถานที่, งานการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำ�เนินงานอื่นๆ
ของสำ�นัก

กลุ่มพัฒนาองค์กร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล (PMQA) และตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาระบบการจัดทำ� ถ่ายทอด ประสาน กำ�กับติดตาม และปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานของสำ�นัก
โรคไม่ติดต่อบรรลุเป้าหมายตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
การจัดการความรู้ (KM) ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีศักยภาพ
การพัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติราชการ (PMS) ของบุคลากรสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1.
2.

ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
กำ�หนดพัฒนาและสนับสนุนมาตรฐาน หลักสูตร รูปแบบแนวทางคู่มือ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ถ่ายทอดแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและอื่นๆในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. ประสาน สนับสนุนและผลักดันนโยบายในการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4. พัฒนาศักยภาพ ประสาน ผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกร่วมกับภาคีเครือข่ายการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในและต่างประเทศ
5. จัดทำ�และเผยแพร่สารสนเทศการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสู่การดำ�เนินงานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
6. จัดทำ�คลังข้อมูลและประสานสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่น่าเชื่อถือได้ สามารถ
อ้างอิงทั้งในเชิงวิชาการและนโยบายของประเทศ
7. เฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
8. ประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมเสนอยุทธศาสตร์มาตรการในการดำ�เนินงานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
9. สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุม่ พัฒนาระบบสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

พัฒนาระบบป้องกันควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อ เพื่อการลดโรคไม่ติดต่อ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วิจัยและพัฒนา การป้องกันควบคุมโรค การจัดการโรค และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
กำ�หนดมาตรฐานหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานเครือข่าย
พัฒนาระบบป้องกันควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อ เพื่อการลดโรคไม่ติดต่อ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเพื่อการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
8. วิจัยและพัฒนา การป้องกันควบคุมโรค การจัดการโรค และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
9. กำ�หนดมาตรฐานหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานเครือข่าย
10. พัฒนาศูนย์ความร่วมมือการประสานเครือข่ายระบบสาธารณสุขด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับนานาชาติ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
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จัดทำ�แผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตามกลุ่มวัย (กลุ่มเด็กวัยเรียน กลุ่มวัยทำ�งาน)
ระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข และรายละเอียดตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ จุดเน้นการดำ�เนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจำ�ปี
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของสำ�นักโรคไม่ติดต่อให้มีความสอดคล้อง
และตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์สำ�คัญ เช่นแผนพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค
(Revitalizing Disease Control Program : RDCP) แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
แผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรของหน่วยงานเครือข่าย
ร่วมจัดทำ�กรอบและประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของกระทรวง
สาธารณสุข ตลอดจนการรวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลการตรวจราชการประจำ�ปีรอบที่ 1
และรอบที่ 2 เสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำ�ไปกำ�หนดนโยบายและแนวทางการดำ�เนินงาน
วิเคราะห์และจัดทำ�ชุดข้อมูลสถานการณ์ อัตราการป่วยและตายจากโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บใน
ระดับกระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) รวมทั้งตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผ่าน website ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำ�ไปใช้ประโยชน์
พัฒนาข้อมูลข่าวสารโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ครอบคลุม ทันสมัยและ
สามารถเข้าถึงง่ายเผยแพร่ผ่าน website ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประชานทั่วไป
นำ�ไปใช้ประโยชน์ ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การสื่อสารเตือนภัยตลอดจนการบริหารจัดการ
และติดตามผลการดำ�เนินงาน
ควบคุมดูแล ติดตั้ง บำ�รุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำ�งาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
9. ดำ�เนินการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำ�นักโรคไม่ติดต่อให้มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
10. กำ�กับติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค แผนปฏิบัติราชการและ
งบประมาณประจำ�ปีของสำ�นักโรคไม่ติดต่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

2

8.

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการบาดเจ็บ
จากการจราจร
ศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการด้านการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
กำ�หนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
และผลกระทบ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนยีด้านการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
เอกชนและภาคีเครือข่าย
ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการป้องกันการบาดเจ็บจากการจรจร
ติดตามสถานการณ์รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลจากการบาดเจ็บจากการจราจร
กำ�กับ ติดตามและประเมินผลการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับประเทศ
ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการบาดเจ็บ
จากสาเหตุอื่นๆ
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
กำ�หนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บและผลกระทบ
รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายจากสาเหตุอื่นๆ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการบาดเจ็บ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และภาคี
เครือข่ายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติจากสาเหตุอื่นๆ
ประสานและสนับสนุนการพัฒนาการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการป้องกันการบาดเจ็บ
จากสาเหตุอื่นๆ
ติดตามสถานการณรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากหลายแหล่งจากการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
กำ�กับ ติดตามและประเมินผลการป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆในระดับประเทศ
ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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การด�ำเนินงานโครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ประจ�ำปี 2559
รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

2

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 สำ�นักโรคไม่ติดต่อได้
ดำ�เนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกรมควบคุมโรค
ประกอบด้วย 1.โครงการป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ การพัฒนา
ระบบสาธารณสุข การบาดเจ็บจากการจราจร การจมนํ้า
การบาดเจ็บอื่นๆ รวมทั้งการบริหารจัดการและพัฒนา
องค์กร ภายใต้งบประมาณจัดสรรตามระบบปกติ จำ�นวน
25 โครงการ งบประมาณ 35,646,280 ล้านบาท 2.ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ จำ�นวน 4
โครงการ งบประมาณ 7,242,719.56 ล้านบาท นอกจากนี้

สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อยังได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ตามข้อ
ตกลงความร่วมมือด้าน Non-Research ของกระทรวง
สาธารณสุขกับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ Cooperative Agreement
Phase III ระยะ 5 ปี (2012 - 2016) Thai NCD net
และสำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
เพื่อดำ�เนินงานโครงการจำ�นวน 4 โครงการ รายละเอียด
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
ลำ�ดับ

โครงการ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1 โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดำ�เนินงานตามรูปแบบแนวทางการ
ดำ�เนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD)
2 โครงการสนับสนุนสื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 โครงการพัฒนาการดำ�เนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD)
4 โครงการพัฒนาการดำ�เนินงานลดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD)
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
5 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุก
ในเมืองใหญ่
6 โครงการองค์กรหัวใจดี
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
7 ประชุมคณะทำ�งานอาเซียนครั้งที่ 4 (4th ATFNCD Meeting)
8 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
และการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในเครือข่ายระดับเขต
9 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรัง
(NCDs System Manager) ระดับอำ�เภอ และผู้จัดการรายกรณี
(Case manager)
10 พัฒนาระบบจัดการโรคไม่ติดต่อ
11 โครงการรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2559
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ยุทธศาสตร์

งบประมาณ. (บาท)

1

1,140,000.00

1
2
2

4,850,000.00
4,982,000.00
1,899,592.00

2

40,000.00

1

1,341,500.00

1
1

400,000.00
1,815,706.00

2

2,096,000.00

2
1

420,000.00
150,000.00

ยุทธศาสตร์

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร
12 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
1
ในเมืองใหญ่ (Big City)
13 โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษ
1
แห่งความปลอดภัยทางถนน
14 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเฝ้าระวังและการสอบสวน
1
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนไปสู่การขับเคลื่อนการควบคุม
ป้องกันการบาดเจ็บและมาตรการชุมชน
15 โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
1
ปี 2559
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
16 โครงการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมนํ้าเชิงบูรณาการปี 2559
1
17 โครงการการป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นที่สำ�คัญ
1
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
18 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทิศทางการดำ�เนินงานป้องกัน ควบคุม
1
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
19 โครงการจัดทำ�ร่างพ.ร.บ. โรคไม่ติดต่อ
1
20 โครงการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่ม
1
วัยทำ�งาน
21 โครงการรายงานประจำ�ปี 2558
6
กลุ่มพัฒนาองค์กร
22 โครงการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
6
ที่กรมควบคุมโรคกำ�หนด ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กลุ่มบริหารทั่วไป
23 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
ภารกิจพื้นฐาน
ประจำ�ปี 2559 (เพิ่มเติม)
24 โครงการพัฒนาข้าราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รับโอน
6
จากกองการเจ้าหน้าที่)
25 โครงการสร้ า งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
6
ประพฤติมิชอบ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
รวม

งบประมาณ. (บาท)

500,000.00
1,960,000.00
1,484,294.00
3,450,000.00
3,000,000.00
258,000.00
1,869,908.00
2,190,000.00
767,000.00
180,000.00
581,800.00
193,000.00
57,480.00
20,000.00
35,646,280.00
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2

โครงการ

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ลำ�ดับ

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ลำ�ดับ
โครงการ
งบประมาณ. (บาท)
โครงการที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ
1 โครงการการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อใน
292,454.00
ประเทศไทย (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 5)
2 โครงการพัฒนาหน่วยจัดการข้อมูลเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
4,922,800.00
กระทรวงสาธารณสุข
3 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ปีที่ 5
1,465,364.56.00
4 โครงการจัดทำ�แนวปฏิบัติสาธารณสุขระดับประเทศด้านอาหารในการป้องกันและ
562,100.00
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รวม
7,242,719.56.00

2

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ�ำปี 2559
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดำ�เนินงาน
- งบภารกิจประจำ�
- งบขั้นตํ่า
- งบผลผลิต
- งบสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
4. งบรายจ่ายอื่น
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งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย (ล้าน
บาท)
6,715,861.51
45,009,620.46
245,936.00
1,931,500.00
42,300,928.93
574,720.00
465,412.40
850,289.29
53,041,183.66

2559
รายงานประจำ�ปี

สวนที่ 3
การดำเนินงาน
ปองกันโรคไมตดิ ตอ
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สถานการณ์และผลการด�ำเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. สถานการณ์ปว่ ยและการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิ ต่อ
1.1 สถานการณ์การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในโรคไม่ติดต่อสำ�คัญ
5 โรคคือโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25), โรคเบาหวาน
(E10-E15), โรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69), โรคระบบ
ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (J40-J44) และภาวะความ
ดันโลหิตสูง (I10-I15) ระหว่างปี 2555-2558 โดยใช้
ข้อมูลสถิตชิ พี ทะเบียนการตาย (Death Vital Statistics)
ของสำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองที่ ได้
รับการให้สาเหตุการเสียชีวิตทางการแพทย์ตามระบบ
ICD10 โดยสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุ ข เป็ น ข้ อ มู ล ทะเบี ย นการเสี ย ชี วิ ต ของ
ประเทศไทยที่ต้องแจ้งจดตามกฎหมาย ซึ่งมีความครบ
ถ้วนประมาณร้อยละ 97 และไม่มีการปรับการตกจด
(Completeness)
สถานการณ์การเสียชีวติ โรคไม่ตดิ ต่อในรายงานนี้
ประกอบด้วย
1. อัตราตายรายโรค (CSMR : 100,000, Cause
Specific Mortality Rate)
2. อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี (PMR :
100,000, Premature Mortality Rate or Age-Specific
Mortality Rate between aged 30-69 years)
3. สัดส่วนการเสียชีวิตระหว่าง 30-69 ปี(%)
จำ�แนกตามเขตพืน้ ทีเ่ ครือข่ายบริการสุขภาพ
4. ค่าจำ�นวนปีที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอัน
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
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1. การเสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคเบาหวาน ระหว่ า ง
ปี2555 -2558 มีแนวโน้มอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้นจาก12.1ต่อ 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% ระดับพื้นที่เขตสุขภาพ
ที่พบว่าพื้นที่เขตสุขภาพที่7 มีอัตราตายโรคเบาหวานสูง
ที่สุด (40.6 ต่อ 100,000)รองลงพื้นที่เขตสุขภาพที่10
(26.6 ต่อ 100,000) และพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที1่ 2 (20.6 ต่อ
100,000) ตามลำ�ดับ เช่นเดียวกันพบจำ�นวนผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคเบาหวาน, อัตราตายโรคเบาหวาน, และอัตรา
ตายก่ อ นวั ย อั น ควรระหว่ า งอายุ 30-69 ปี จ ากโรค
เบาหวานเพิ่มสูงขึ้นขณะที่สัดส่วนผู้เสียชีวิตระหว่าง
30-69 ปีลดลงทุกพื้นที่เขตสุขภาพโดยพื้นที่เขตสุขภาพ
ที่ 12 มีอัตราตายโรคเบาหวานเพิ่มสูงที่สุดจาก 8.9 ต่อ
100,000 เป็น 20.6 ต่อ 100,000 และพื้นที่เขตสุขภาพ
ที่ 8 มีการเพิ่มขึ้นของอัตราตายโรคเบาหวานน้อยที่สุด
0.75 ต่อ 100,000 ส่วนอัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่าง
30-69 ปีจากโรคเบาหวานพบว่าพื้นที่เขตสุขภาพที่12
เพิ่มสูงที่สุดจาก 12.6 ต่อ 100,000 เป็น 23.6 ต่อ
100,000 ขณะที่พื้นที่เขตสุขภาพที่8 มีอัตราตายก่อน
วัยอันควรระหว่าง 30-69 ปีจากโรคเบาหวานลดลง
จาก 24.3ต่อ 100,000 เป็น 20.8 ต่อ 100,000เพียง
เขตเดียว ส่วนสัดส่วนการเสียชีวติ ระหว่างอายุ 30-69 ปี
จากโรคเบาหวานลดลงทุกพื้นที่เขตสุขภาพที่ตามตาราง
ที่ 2

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3

ตารางที่ 2 อัตราตายโรคเบาหวาน (E10-15) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555 - 2558 จำ�แนกรายเขตสุขภาพ

ที่มา : สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. การเสียชีวติ ด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีอตั รา
ตายสูงที่สุดใน 5 โรคที่ศึกษาและมีอัตราตายมากกว่า
โรคเบาหวานและ โรคหัวใจขาดเลือดเป็น 1.5-2 เท่าตัว
แนวโน้ ม อั ต ราตายโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้ นจาก
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 ขณะทีส่ ดั ส่วนการเสียชีวติ ระหว่างอายุ 30-69
ปีลดลงจาก 55.5% เป็น 50.8% ในช่วงเวลาดังกล่าว

พืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 3 มีอตั ราตายโรคหลอดเลือดสมองสูง
ทีส่ ดุ (62.7 ต่อ 100,000) รองลงมาคือพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่
1 (50.6 ต่อ 100,000), และพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (49.8
ต่อ 100,000) ในระหว่างปี 2555 - 2558 นี้พบจำ�นวน
ผู้เสียชีวิตโรคหลอดเลือดสมอง, อัตราตายโรคหลอด
เลือดสมอง,อัตราตายก่อนวัยอันควร(30-69 ปี) จากโรค
หลอดเลือดสมองเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่เขตสุขภาพ สำ�หรับ
สัดส่วนการเสียชีวติ ระหว่างอายุ 30-69 ปีจากโรคหลอด
เลือดสมองลดลงทุกในพื้นที่เขตสุขภาพ ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555 - 2558 จำ�แนกรายเขตสุขภาพ

ที่มา : สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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3. การเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด พบว่า
มีอัตราตายและอัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ
30-69 ปีจากโรคหัวใจขาดเลือดสูงขึ้นขณะที่สัดส่วน
การเสียชีวิตระหว่างอายุ 30-69 ปีคงเดิมในพื้นที่เขต
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% ตามลำ�ดับในระหว่างปี
2555-2558 พบมี จำ � นวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคหั ว ใจ
ขาดเลือดเพิ่มสูงขึ้นทุกเขต และพบการเพิ่มอัตราตาย
โรคหัวใจขาดเลือดสูง 3 อันดับแรกในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 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
ขาดเลือดลดลงเฉพาะพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 และที่ 11
ตามตารางที่ 4

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ตารางที่ 4 อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี2555 - 2558 จำ�แนกรายเขต
สุขภาพ

3
ที่มา : สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. การเสียชีวิตด้วยภาวะความดันโลหิตสูงพบ
การเพิ่มขึ้นของอัตราตายจากภาวะความดันโลหิตสูง
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
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ก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30-69 ปีพื้นที่เขตสุขภาพ
ที่ 1 2 และเขตที่ 1 สู ง กว่ า ในพื้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพอื่ น ๆ
ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 9 มีสถานการณ์การเสียชีวติ ก่อนวัย
อั น ควรดี ก ว่ า ในพื้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพอื่ น ๆ คื อ มี ก ารลด
สัดส่วนการเสียชีวิตอายุระหว่าง 30-69 ปีลงมากที่สุด
ถึง 18.3% ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 อัตราตายจากภาวะความดันโลหิตสูง(I10-I15) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี2555 - 2558 จำ�แนก

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3

รายเขตสุขภาพ

ที่มา : สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5. การเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจอุดกั้น
เรื้องรังพบมีแนวโน้มอัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่าง
อายุ 30-69 ปีลดลง เล็กน้อย และมีอัตราตายตํ่า
กว่าโรคเบาหวาน,โรคหลอดเลือดสมอง,หรือโรคหัวใจ
ขาดเลือด ขณะที่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราตาย
โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังและอัตราตายก่อนวัย

อันควรระหว่างอายุ 30-69 ปีสงู ทีส่ ดุ ของประเทศ (31.6
ต่อ 100,000 และ 12.7 ต่อ 100,000 ตามลำ�ดับ) ส่วน
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 มีอัตราตายโรคทางเดินหายใจ
อุดกั้นเรื้อรังและอัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ
30-69 ปีตํ่าที่สุดของประเทศ (3.0 ต่อ 100,000 และ
1.3 ต่อ 100,000 ตามลำ�ดับ) ตามตารางที่ 6

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

ที่มา : สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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6. จำ � นวนปี ที่ สู ญ เสี ย จากกการตายก่ อ นวั ย
อันควรและความน่าจะเป็นการเสียชีวติ ทีอ่ ายุ 30 ปีถงึ 70 ปี
(40q30) จากตารางชีพของประเทศ พบจำ�นวนปีที่
สู ญ เสี ย จากการตายก่ อ นวั ย อั น ควร, อั ต ราตายราย
โรค, อัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30-69 ปี,
และความน่าจะเป็นการเสียชีวิตที่อายุ 30 ปีถึง 70 ปี
(40q30) เพิม่ สูงขึน้ ส่วนสัดส่วนการเสียชีวติ ระหว่างอายุ
30-69 ปี แนวโน้มลดลงคล้ายคลึงกันทัง้ 5 โรคไม่ตดิ ต่อ
โรคหลอดเลือดสมองมีการเสียชีวติ สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ
โรคหัวใจขาดเลือด, โรคเบาหวาน, ภาวะความดันโลหิตสูง
และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรืองรัง พบความน่าจะ
เป็นการเสียชีวิตที่อายุ 30 ปีถึง 70 ปี (40q30) ของ
โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก 347 คน
ใน 100,000 คนเป็น 404 คน ใน 100,000 คน ส่วน
โรคเบาหวาน (35 คนใน 100,000),โรคหัวใจขาดเลือด
(34 คนใน 100,000 คน) ภาวะความดันโลหิตสูง (32 คน

ใน 100,000 คน) มีการเพิ่มโอกาสความน่าจะเป็นการ
เสียชีวิตที่อายุ 30 ปี ถึง 70 ปี (40q30) ใกล้เคียงกัน
ขณะที่ โ รคทางเดิ น หายใจอุ ด กั้ น เรื อ งรั ง พบการ
เพิ่มโอกาสความน่าจะเป็นการเสียชีวิตที่อายุ 30 ปี
ถึง 70 ปี (40q30) น้อยที่สุดและมีการเพิ่มขึ้น 21 คน
ใน 100,000 คนระหว่างปี 2555-2558
นอกจากนี้ โ รคหั ว ใจขาดเลื อด,โรคหลอดเลื อ ด
สมอง,ภาวะความดันโลหิตสูงและโรคทางเดินหายใจ
อุดกั้นเรื้อรังพบเพศชายมีการจำ�นวนปีที่สูญเสียจาก
การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร,อัตราตายรายโรค,อัตราตาย
ก่อนวัยอันควร, ความน่าจะเป็นการเสียชีวิตที่อายุ 30 ปี
ถึง 70 ปี (40q30) สูงมากกว่าเพศหญิงโรคทางเดินหายใจ
อุดกัน้ เรือ้ รังมีอตั ราการตายของเพศชายสูงกว่าเพศหญิง
4-5 เท่า ส่วนโรคเบาหวานพบการตายของเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย แต่พบการเพิ่มขึ้นของอัตราตายก่อน
วัยอันควรของเพศชายมากกว่าเพศหญิงตามตารางที่ 7

3

ตารางที่ 7 ความแตกต่างอัตราตายและสัดส่วนการตายก่อนวัยอันควร (30-69 ปี) ของ 5 โรคไม่ติดต่อสำ�คัญ
ระหว่างปี2555 - 2558

ที่มา : สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ชีวิตก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30-69 ปีลดลงพบว่าโรค
เบาหวานและโรคหลอดเลือดสมองมีสัดส่วนการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรลดลงทุกในพื้นที่เขตสุขภาพน่าเป็นผลจาก
มาตรการ การป้องกันควบคุมโรคลดการเสียชีวิตก่อนวัย
อันควรที่ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างเป็นระบบ
3. เขตพื้ น ที่ เ ครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการเสียชีวิตสูง จึงควรมีการดำ�เนินการเฝ้า
ระวังโรคได้แก่พนื้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 12 พบการอัตราการเสีย
ชีวิตจากโรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจ
ขาดเลือดและภาวะความดันโลหิตสูงเพิม่ สูงขึน้ จึงควรเร่ง
จัดทำ�ข้อมูลสอบทานรายละเอียดในมิตติ า่ งๆ ทัง้ ด้านปัจจัย
เสีย่ งระบบการป้องกันโรคและการดูแลรักษาพยาบาลเพื่อ
ทราบสาเหตุการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต

การจัดทำ�ข้อมูลการตายของประเทศไทย
		 การจัดทำ�สถิติการตายของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มีความพยายามพัฒนา
คุณภาพข้อมูลการตายให้มีคุณภาพ ครบถ้วนในทุก ๆ ด้านๆและทันเวลาเพื่อการวางแผนงานสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาได้
มีการประสานความร่วมมือกับสำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จนได้ลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูล
การจดทะเบียนการตายจากฐานทะเบียนราษฎร์ เพื่อลดความซ้ำ�ซ้อนของการจัดเก็บ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์นำ�ข้อมูลการตายจากใบมรณะบัตรที่ได้รับเป็นรายเดือนจากสำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยมาวิเคราะห์และให้รหัสโรคทีเ่ ป็นสาเหตุการตายตามบัญชีจ�ำ แนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 10
(ICD-10) ตามหลักเกณฑ์การจัดทำ�รายงานการตายขององค์การอนามัยโลกทีก่ �ำ หนดให้จ�ำ แนกสาเหตุตน้ กำ�เนิดของการตาย เพื่อนำ�ข้อมูล
ไปใช้ ในการป้องกันสาเหตุต้นกำ�เนิดซึ่งนำ�ไปสู่การตาย และนำ�มาเผยแพร่ใน.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 เบาหวานร่วมกับไตวายเรือ้ รัง รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ E142
• ขับมอเตอร์ไซด์ชนท้ายรถยนต์  กะโหลกศีรษะแตก  เลือดออกในสมอง  ตาย
สาเหตุการตาย คือ ขับมอเตอร์ไซด์ชนท้ายรถยนต์ รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ V234
• อาการต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุการตาย หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา เป็นลม ขาดอากาศหายใจ ฯลฯ กลุ่มนี้ ไม่สามารถระบุ
สาเหตุการตายได้ รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ R99
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ระบบทะเบียนราษฎร์ถอื ว่าเป็นระบบทีม่ คี วามสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพราะมีกฎหมายกำ�หนดให้ด�ำ เนิน
การในรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศจึงมีความครอบคลุมสูงมากถึงร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมด ทำ�ให้การแจงนับจำ�นวนการตายใน
ประเทศจึงมีความครอบคลุมสูงแต่ยังคงมีข้อจำ�กัดเรื่องคุณภาพของข้อมูลสาเหตุการตายค่อนข้างต่ำ� กล่าวคือ มีการตายประมาณ
ร้อยละ 50 - 60 (2558) ของการตายทั้งหมดเกิดนอกโรงพยาบาลและถูกระบุสาเหตุการตายโดยผู้ ใหญ่บ้าน กำ�นันหรือนายทะเบียน
ซึง่ ไม่มพี นื้ ความรูท้ างการแพทย์ ทำ�ให้ยงั คงมีสดั ส่วนของการตายจากการเจ็บป่วยทีร่ ะบุสาเหตุการตายไม่ได้หรือไม่ชดั แจ้งค่อนข้างสูง
กรณีที่มี ข้อสงสัย ระบบรายงานข้อมูลการตาย ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2590 1491

23

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

1. ความแตกต่างการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ
ในประเทศไทย (Inequality Mortality) โรคเบาหวาน
พบการเสียชีวิตสูงที่ภาคอีสานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7,
8, 9 และ 10 โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาด
เลือดพบการเสียชีวิตสูงในภาคเหนือเรื่อยลงมาถึงภาค
กลางและภาคตะวันออกแต่พบมีการเสียชีวิตตํ่าในภาค
อีสาน ส่วนโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรืองรังพบการเสีย
ชีวิตสูงเฉพาะภาคเหนือพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 และพบมี
การเสียชีวิตตํ่าในพื้นที่ภาคอีสาน
2. โรคไม่ติดต่อสำ�คัญทั้ง 5 โรคคือโรคเบาหวาน
(E10-E15), โรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69), โรคหัวใจ
ขาดเลือด (I20-I25), ภาวะความดันโลหิตสูง (I10-I15)
และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรือรัง (J40-J44) มีการ
เสียชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2555-2558 แต่มสี ดั ส่วนการเสีย

3

บทสรุป

1.2 อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อ
จำ�นวนครั้งของการนอนโรงพยาบาล และอัตราผูป้ ว่ ยในด้วยโรคไม่ตดิ ต่อทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ปีพ.ศ.2550 - 2558 มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ดังแผนภาพ 1-4
แผนภาพที่ 1 จำ�นวนและอัตราผู้ป่วยในโรคหัวใจขาดเลือด ทุกกลุ่มอายุ ปี 2550 - 2558

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

แผนภาพที่ 2 จำ�นวนและอัตราผู้ป่วยในโรคเบาหวาน ทุกกลุ่มอายุ ปี 2550 - 2558

3
แผนภาพที่ 3 จำ�นวนและอัตราผูป้ ว่ ยในโรคความดันโลหิตสูง ทุกกลุม่ อายุ ปี 2550 - 2558

แผนภาพที่ 4 จำ�นวนและอัตราผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง ทุกกลุ่มอายุ ปี 2550 - 2558

ที่มา : สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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ถึ ง พ.ศ.2558 พบว่ า ความชุ ก ของภาวะน้ำ � หนั ก เกิ น ,
ภาวะอ้วน,การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์แบบheavy drink
ภายใน30 วันที่ผ่านมา,และการรับประทานผักและผล
ไม้เฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน ภายใน 7 วัน
ที่ผ่านมามีความชุกเพิ่มสูงขึ้นตามลำ�ดับ ขณะที่ความชุก
การสูบบุหรี่ ในปัจจุบัน, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
ปัจจุบัน, และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge
drink ภายใน 30 วันที่ผ่านมามีความชุกลดลงในปี 2553
และกลับเพิ่มขึ้นในปี 2558 ส่วนการมีกิจกรรมทางกาย
อย่ า งเพี ย งพอตามมาตรฐานแบบสำ � รวจขององค์ ก าร
อนามัยโลก(GPAQ)พบความชุกลดลงตามลำ�ดับระหว่าง
พ.ศ. 2548-2553 สำ�หรับการสำ�รวจฯครั้งล่าสุด ปี2558
พบว่าความชุกภาวะน้ำ�หนักเกิน 30.5%, ภาวะอ้วน 7.5 %,
การสูบบุหรี่ในปัจจุบนั 21.3%, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในปั จ จุ บั น 36.2%, การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ บบ
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*

ประชากรเป้าหมายการสำ�รวจฯ

15-74 ปี

15-74 ปี

15-74 ปี

15-79 ปี

จำ�นวนตัวอย่าง (คน)

130,301

65,542

130,849

22,502

1. น้ำ�หนักเกิน (BMI>25.0 kg/m2)

16.1

19.1

21.3

30.5

2. ภาวะอ้วน (BMI >30kg/m2)

3.0

3.7

4.4

7.5

3. การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน

22.3

21.5

18.7

21.3

4. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปัจจุบัน

37.4

36.1

29.5

36.2
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รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

รายงานนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ความชุกปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
ระหว่ า ง พ.ศ.2548 ถึ ง พ.ศ. 2558 ฐานข้ อ มู ล
จากการสำ � รวจพฤติกรรมเสี่ย งโรคไม่ติด ต่อและการ
บาดเจ็บ (Behavioral Risk Factors Surveillance
System :BRFSS)
การสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็ บ เป็ น การสำ � รวจสุ ข ภาพประชาชนโดยการ
สำ�รวจตัวอย่างแบบ complex design survey ในกลุ่ม
ประชากรทัว่ ไปอายุ 15-79ปี โดยวิธกี ารสัมภาษณ์(Face
to face interview) ด้วยแบบสำ�รวจทีม่ ขี อ้ คำ�ถามพัฒนา
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดสุขภาพที่เป็นมาตรฐานสากลสำ�หรับ
การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อของศูนย์ป้องกันควบคุมโรค
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(USA Center of Diseases
Control) และองค์การอนามัยโลก(WHO) ดำ�เนินการ
การสำ�รวจฯโดยสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค ร่วม
กับสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคเขตสุขภาพที1่ -13 และ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงความชุ ก ปั จ จั ย เสี่ ย ง
และพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อระหว่าง พ.ศ.2548

3

1.3 แนวโน้มปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อพ.ศ.2548-2558
จากการสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ : BRFSS

5.
6.
7.
8.

ความชุก (Overall Prevalence (%)
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink
ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink
ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
การรับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วย
มาตรฐานต่อวัน ภายใน 7 วันที่ผ่านมา
การมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ (GPAQ)

พ.ศ. 2548
3.6

พ.ศ. 2550
3.6

พ.ศ. 2553
4.3

พ.ศ. 2558*
7.3

14.0

13.7

9.2

13.6

17.4

22.5

21.7

24.3

91.5

92.5

82.2

36.1 (CDC)*

ที่มา : การสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (BRFSS)
* หมายเหตุ 1. ปี 2558 ไม่รวมกรุงเทพมหานคร
		
2. ปี 2548, 2550, 2553 และ 2558 บอกน้�ำ หนักและวัดส่วนสูงของตนเอง ปี 2558 ชัง่ น้�ำ หนักและวัดส่วนสูงจริง
		
3. GPAQ: Global Physical Activity Questionnaire, CDC: BRFSS Physical Activity Question 2008
รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่
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เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความชุกระหว่าง
พ.ศ. 2548 กับพ.ศ. 2558 ด้วยค่าความชุกปรับฐาน
อายุ พบว่าภาวะอ้วนมีความชุกเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดถึง
ร้อยละ155หรือ 1.5 เท่าขณะที่ความชุกของน้ำ�หนักเกิน
และความชุ ก ของการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ บบ
Heavy drink ภายใน 30 วันที่ผ่านมา มีการเพิ่มความ
ชุกเกือบหนึ่งเท่าหรือร้อยละ 94.0 และ 97.4 ตาม
ลำ�ดับ รองลงมาคือความชุกการรับประทานผักและผล
ไม้เฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันภายใน 7 วัน

ที่ผ่านมามีการเพิ่มความชุกสูงขึ้นร้อยละ40ส่วนความชุก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปัจจุบัน และการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge drinkภายใน 30 วันที่ผ่านมา
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยร้อยละ 1.6 และ 2.9 ตามลำ�ดับ นอกจากนี้
พบแนวโน้ ม ความชุ ก การสู บ บุ ห รี่ ใ นปั จ จุ บั น ลดลง
เล็ ก น้ อ ยร้ อ ยละ 1.6 ส่ ว นการมี กิ จ กรรมทางกาย
อย่ า งเพี ย งพอ (GPAQ) พบความชุ ก ลดลงร้ อ ยละ10
ระหว่างพ.ศ. 2548-2553 ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 9 ความชุกปรับฐานอายุของปัจจัยเสีย่ งและพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ พ.ศ.2548, 2550, 2553 และ 2558
ความชุก (Overall Prevalence (%)
1. น้ำ�หนักเกิน (BMI>25.0 kg/m2)

พ.ศ. 2548
15.1

พ.ศ. 2550
17.9

พ.ศ. 2553
20.7

2. ภาวะอ้วน (BMI >30kg/m2)

2.9

3.5

4.2

7.4

155.2

3. การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน

21.8

21.2

18.5

21.5

-1.4

4. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปัจจุบัน

36.3

35.4

29.0

36.9

1.6

5. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink
ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink
ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
7. การรับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วย
มาตรฐานต่อวัน ภายใน 7 วันที่ผ่านมา
8. การมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ (GPAQ)

3.8

3.6

4.2

7.5

97.4

13.6

13.4

9.0

14.0

2.9

17.2

22.3

21.5

24.1

40.1

90.9

92.3

81.9

-

-9.9

* หมายเหตุ 1. ประชากรอ้างอิง WHO World StandardPopulation
		
2. % change :Relative Percentage change between 2548-2558
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พ.ศ. 2558 % Change
29.3
94.0

2. ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
การดำ � เนิ น งานป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ กำ � หนดตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ เป็ น
เป้าหมายในการดำ�เนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสำ�นักโรคไม่ติดต่อ คือ อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ลดลงร้อยละ 10 ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558-2562) ในปี 2559 กำ�หนดตัวชี้วัด คืออัตราตายด้วยโรคหลอดเลือด
หัวใจไม่เกิน 27.33 ต่อประชากรแสนคน

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3

แผนภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ต่อประชากรแสนคน ปี 2558 - 2559
จำ�แนกรายเขตสุขภาพ

ที่มา : สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์

อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจในภาพรวมประเทศ เท่ากับ 27.82 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายเล็กน้อย เขตสุขภาพที่มีอัตราตายสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 13 รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 4 เท่ากับ 40.78
และ 39.08 ต่อแสนประชากร ตามลำ�ดับ ส่วนเขตสุขภาพที่ 8 มีอัตราตายตํ่าสุด เท่ากับ 17.14 ต่อแสนประชากร
แต่เมื่อเทียบปี 2558 และปี 2559 อัตราตายภาพรวมของประเทศและรายเขตสุขภาพ มีอัตราการตายเพิ่มสูงขึ้น
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3. ผลงานเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
3.1 การดำ�เนินงานลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในปี พ.ศ. 2559
สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาการดำ�เนินงานเพื่อลดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ปีงบประมาณ
2559 โดยดำ�เนินงานใน 3 มาตรการหลัก และมีการดำ�เนินการที่สำ�คัญ ดังนี้ คือ
มาตรการที่ 1

มาตรการที่ 2

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรทั่วไป
และชุมชน

มาตรการที่ 3

จัดการปัจจัยเสี่ยงของ CVD ค้ น หาเชิ ง รุ ก ในประชากร
Risk รายบุคคล
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ค วาม
เสี่ ย งสู ง ต่ อ การเกิ ด โรค
หลอดเลือดหัวใจและหลอด
เลือดสมอง
การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

3

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ 1. ลดการบริโภคเกลือ/ไขมัน/ 1. พัฒนาระบบคลินกิ NCD
หวานลดการสู บ บุ ห รี่ แ ละ
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ดื่มสุรา
โดยใช้ Application Thai CV risk score ของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยตนเอง หรือขอรับ
บริการ/เข้ารับการประเมินความเสีย่ งจากสถาน
บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
2. รณรงค์ผ่านประเด็นสารวันหัวใจโลก

2. พัฒนา Application Thai 2. ประเมิ น โอกาสเสี่ ย ง
สู ง ต่ อ โ ร ค หั ว ใ จ แ ล ะ
CV risk score เพื่ อ
ประเมิ น โอกาสเสี่ ย งต่ อ
หลอดเลือด (CVD Risk
โรคหัวใจและหลอดเลือด
assessment) ใน 10 ปี
ข้างหน้า ผูป้ ว่ ยเบาหวาน
(CVD Risk assessment)
และความดันโลหิตสูง
ใ น 1 0 ปี ข้ า ง ห น้ า ใ น
ประชาชนทั่วไปด้วยตนเอง

3. ออกบูธประเมินความเสี่ยง ต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดให้ประชาชนทั่วไป
ตามโรงพยาบาลในวันสำ�คัญต่างๆ

3. ค ลิ นิ ก ป รั บ เ ป ลี่ ย น 3. ดู แ ลผู้ ที่ มี โ อกาสเสี่ ย ง
พฤติกรรม
สู ง ต่ อ โ ร ค หั ว ใ จ แ ล ะ
หลอดเลือด (CVD Risk
assessment) ใน 10 ปี
ข้างหน้า ให้ได้รับยาและ
ปรั บ พฤติ ก รรมอย่ า ง
เข้มข้น เร่งด่วน
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จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทองและจังหวัดน่าน
มานำ�เสนอผลงาน
 การจั ด นิ ท รรศการและรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์
เนื่องในวันหัวใจโลกปี 2559 และกิจกรรมการ
รณรงค์ ก ารประเมิ น โอกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดในผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
กระทรวงสาธารณสุข
การดำ�เนินงาน
 มีการดำ�เนินประเมิน โอกาสเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk assessment) ใน
10 ปีขา้ งหน้า ผูป้ ว่ ยเบาหวานและความดันโลหิต
สูงสถานบริการทั่วประเทศ
 มีการดำ�เนินงานประเมินโอกาสเสี่ยงสูงต่อโรค
หัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk assessment)
ใน 10 ปีข้างหน้าอย่างเข้มข้นใน 15 จังหวัด
นำ�ร่องทีม่ อี ตั ราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือดสูง ใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ จังหวัด
น่าน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำ�แพงเพชร
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
นครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำ�เนินงานตามรูปแบบแนวทางดำ�เนินงานเพื่อลด CVD NCD Forum 2016
“ร่วมกันดูแลไต เชื่อมโยงไทยดูแลโรคเรื้อรัง” ห้องย่อยที่ 4 CVD sharing Best Practice ในวันที่ 12 กันยายน 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

สนับสนุนการดำ�เนินการในพื้นที่
 สนับสนุนคู่มือCVD และโปสเตอร์ CVD สำ�หรับ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ในสถานบริการสาธารณสุข
ทั่วประเทศ
 สนับสนุนคูม
่ อื การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด สำ�หรับ อสม. ให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ
 สนับสนุนโปรแกรมการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk
Score) เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานคัดกรองใน
สถานบริการทั่วประเทศ
 พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรเรื่ อ งการใช้ โ ปรแกรม
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจาก
สคร. ที่ 1-13 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ที่รับผิด
ชอบงานโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCD) จำ�นวนแห่งละ
1 ท่าน และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT) จำ�นวน
แห่งละ 1 ท่าน
 จัดประชุม NCD Forum 2016 เพื่อเป็นเวทีแลก
เปลีย่ นเรียนรูก้ ารดำ�เนินงานตามรูปแบบแนวทาง
ดำ�เนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD) โดยมี
3 จังหวัดที่มีการดำ�เนินดีเด่น 3 จังหวัด ได้แก่

3

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ผลการดำ�เนินงาน
แผนภาพที่ 6 ร้อยละของผูป้ ว่ ย DM/HT ที่ได้รบั การคัดกรองความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) จำ�แนกรายเขตสุขภาพ ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 (รอบ 9 เดือน)

ที่มา : HDC สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3
การจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันหัวใจโลกปี 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 29 กันยายน 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ โปรแกรมการคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด”
ในวันที่ 12 มกราคม 2559 และการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการองค์กรหัวใจดี
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ที่มา : รายงานผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารสุข

4. ปัญหาอุปสรรค
1. ระบบ HDC ยังไม่สามารถรองรับการติดตามและ
รายงานผลตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วน
2. การบูรณาการแผนงานโครงการและกลไกต่างๆ ที่
มีข้อจำ�กัด เช่น จำ�นวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ
3. ภาระงานทีม่ าก ยังขาดความเชีย่ วชาญเฉพาะการ
ดำ�เนินงานและกลไกการขับเคลื่อนงานยังไม่ดี
เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
1. ทบทวนและประสานงานกั บ ระบบ HDC
เพื่อพัฒนาโปรแกรมและข้อมูลในการติดตามผล
การ ดำ�เนินงาน
2. ควรสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย น
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องพัฒนารูปแบบและศักยภาพ
บุคลากรเพื่อให้มีการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิผล
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการดำ�เนินงานที่มี
ประสิทธิผลและคุ้มค่าในบริบทต่างๆ
3. ตั้งทีมที่ปรึกษา เพื่อขับเคลื่อนงานในภาพการ
บูรณาการ

การจัดนิทรรศการและรณรงค์การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
ในผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
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รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3

แผนภาพที่ 7 ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงมาก ≥30%
ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น ประจำ�ปีงบประมาณ 2559

3.2 คลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic)

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3

โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD)
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญหนึ่งของโลก ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง โดยผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงมีความเสียงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3
ขึ้นไปประมาณ 1.9 และ 1.6 ตามลำ�ดับ การศึกษาของ
เครือข่ายวิจยั กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(MedResnet) ในปี 2552 พบว่าความชุกของโรคไต
เรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิสูง
สูงถึงร้อยละ 17.5 และปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการบำ�บัด
ทดแทนไต โดยการล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง หรื อ การ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เฉลีย่ ประมาณ 240,000 บาท
ต่อคนต่อปี ซึ่งส่งผลต่อภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งส่วน
ของภาครัฐ ผู้ป่วยและครอบครัว
ดั ง นั้ น หากผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การค้ น หาและคั ด กรอง
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะสามารถให้การดูแลรักษา ควบคุม
ปัจจัยเสี่ยง และชะลอการดำ�เนินโรค เพื่อป้องกันความ
รุน แรง ลดภาระของระบบบริการ และการสู ญ เสี ย
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ สำ � นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรค
จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ภายใต้
โครงการพั ฒ นาการดำ � เนิ น งานเพื่ อ ลดโรคไตเรื้ อ รั ง
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม
(CKD Clinic)ในสถานบริการสุขภาพสังกัดสำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุ ข ให้ มี ก ารจั ด ระบบบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล
โรคไตเรื้อรังได้ตามระยะ เพื่อส่งเสริมการชะลอความ
เสื่อมของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามองค์ประกอบ 4 ข้อ
ตามแนวแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต ดังนี้
1) บุ ค ลากรที่ ดำ � เนิ น งานในคลิ นิ ก ชะลอไตเสื่ อ ม
ควรประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรจากสหสาขาวิ ช าชี พ
ได้ แ ก่ แพทย์ พยาบาล นั ก กำ � หนดอาหาร หรื อ
นักโภชนากร เภสัชกร (ระบุผู้รับผิดชอบที่แน่นอน)
นั ก กายภาพบำ � บั ด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ศั ก ยภาพของ
โรงพยาบาล 2) การให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก
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ทัง้ แบบกลุม่ และรายบุคคลในประเด็นทีส่ �ำ คัญ ประกอบด้วย
การใช้ยา การรับประทานอาหาร การปฏิบัติตัวหรือการ
ดูแลตนเอง การออกกำ�ลังกาย 3) มีการจัดทำ�ระบบ
ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง เพื่ อ ให้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
4)มีการดำ�เนินงานร่วมกับชุมชน
การดำ�เนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังมีเป้าหมาย
หลั ก ตามตั ว ชี้ วั ด ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข
ปี ง บประมาณ 2559 คื อ อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 50
ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมของไต
ได้ (ผู้ ป่ ว ยมี อั ต ราการลดลงของ eGFR น้ อ ยกว่ า
4 ml/min/1.73m 2 /yr) และมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
ที่ สำ � คั ญ ตาม 7 มาตรการสำ � คั ญ ในการจั ด การโรค
ไตเรื้ อ รั ง ได้ แ ก่ ป้ อ งกั น และชะลอความเสื่ อ มไต
ในผู้ป่วยระยะที่ 1-3 ชะลอการเกิดไตวายระยะสุดท้าย
ในผู้ ป่ ว ยระยะที่ 4-5 และเสริ ม สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ ม
ลดปัจจัยเสี่ยงและจัดการโรคไตเรื้อรังในชุมชน

กระบวนการและขั้นตอนการดำ�เนินงาน
กระบวนการดำ � เนิ น งานคลิ นิ ก ชะลอไตเสื่ อ ม
ดำ�เนินการตาม 7 มาตรการสำ�คัญในการจัดการโรคไต
เรือ้ รัง ซึง่ ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์จาก
ต้นแบบการดำ�เนินงานลดโรคไตรื้อรังของโรงพยาบาล
คลองขลุ ง โรงพยาบาลกมลาไสยและเปรี ย บเที ย บ
กับมาตรการระดับโลก โดยพิจารณาร่วมกับอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายที่สำ�คัญ 7 มาตรการ
สำ�คัญในการจัดการโรคไตเรื้อรัง ดังนี้
มาตรการที่ 1 เฝ้าระวัง ติดตาม และการคัดกรอง
โรคและพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดโรค เพื่อเชื่อมโยงการ
ให้บริการระดับชุมชนและสถานบริการ
มาตรการที่ 2 การสร้างความตระหนักในระดับ
ประชากรและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
มาตรการที่ 3 การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมลดเสี่ยง
และการจัดการโรคไตเรื้อรังโดยชุมชน
มาตรการที่ 4 การให้คำ�ปรึกษาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
มาตรการที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการ

มาตรการที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพผูด้ �ำ เนินงาน
จาก 7 มาตรการนำ�สู่การพัฒนารูปแบบ และ
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง
จัดกิจกรรมสำ�คัญในการจัดการโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วย
มาตรการที่ 7 การกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล เบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง ในสถานบริ ก าร
และมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
(คลินิกชะลอไตเสื่อม) และชุมชน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 10 การดำ�เนินงานและกิจกรรมสำ�คัญในการจัดการโรคไตเรือ้ รังในคลินกิ ชะลอไตเสื่อม (CKD) และชุมชน
มาตรการ

การดำ�เนินงานและกิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการที่ 1



มาตรการที่ 2
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การดำ�เนินงานในระดับชุมชน
1. บูรณาการกับ DHS (District Health System)
2. ตำ�บลจัดการสุขภาพ (รพ.สต. อสม. อสค. เป็นผู้นำ�การจัดการ)
 การดำ�เนินงานในสถานบริการ ผ่านคลินก
ิ ชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) ในโรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์
1. การคัดกรองในประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
2. การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วย
ระดับส่วนกลาง
1. ร่วมกับเครือข่าย และกรมวิชาการกำ�หนดประเด็นสำ�คัญ เพื่อสื่อสารไปสู่ประชากร
ทั้งในวงกว้างและกลุ่มเฉพาะ (กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย)
2. สนับสนุนทรัพยากรในรูปแบบต่างๆให้พื้นที่
2.1 บุคลากร : การจัดอบรมหลักสูตรครูก. และสนับสนุนวิทยากรลงไปในพื้นที่
2.2 วัสดุและอุปกรณ์ : พัฒนา ผลิต และรวบรวมสื่อและเครื่องมือต้นฉบับ เพื่อสนับสนุน
การดำ�เนินงานของพื้นที่ปฏิบัติการในการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
2.3 งบประมาณ : การบูรณาการงบประมาณสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิชาการ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมวิชาชีพ
 ระดับเขต/จังหวัด
1. กำ�หนดเป็นนโยบายของจังหวัดในการสื่อสารเรื่องโรคไตเรื้อรังพร้อมกันทั่วจังหวัด
2. สื่อสารเตือนภัย เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก เรื่องโรคไตเรือ้ รัง เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ตามประเด็นสำ�คัญที่กำ�หนดไว้ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร
และ/หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมทั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในสถานที่ราชการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงาน และการประชาสัมพันธ์
 ระดับชุมชน
1. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารของชุมชน วิทยุชุมชน เสียงตามสาย บอร์ด
เวทีประชาคมของชุมชน
2. สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพที ม หมอครอบครั ว และ อสม. ในการให้ ค วามรู้ แ ละ
การประชาสัมพันธ์
3. ค้นหาบุคคลต้นแบบในการดูแลตนเองจากโรคไตเรื้อรังได้ดี เพื่อเป็นสื่อบุคคลในชุมชน
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มาตรการ
มาตรการที่ 3

การดำ�เนินงานและกิจกรรมสำ�คัญ

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ระดับส่วนกลาง
1. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำ�หนดและจัดให้มีแนวทางในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การกำ�หนดมาตรฐานฉลากสินค้า และการควบคุมปริมาณโซเดียม
และนํ้าตาลในผลิตภัณฑ์
2. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการคิดและเผยแพร่เมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ
3. ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการผลิตเครื่องมือทดสอบปริมาณโซเดียม และนํา้ ตาล
ในอาหารด้วยตนเอง
 ระดับเขต/จังหวัดและชุมชน
1. กำ�หนดให้มพี นื้ ทีส่ �ำ หรับผลิตภัณฑ์ทมี่ โี ซเดียมตํา่ รวมทัง้ เพิม่ ทางเลือกอาหารทีม่ ปี ริมาณ
โซเดียมตํ่า และช่องทางการเข้าถึงที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคไต
เรื้อรัง
2. จัดให้มกี จิ กรรม/โครงการสนับสนุนการลดบริโภคเหลือ และเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
ในชุมชน
3. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน
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มาตรการที่ 4 1. ประเมินพฤติกรรมและระยะความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Stage Of Change)
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
2. การสร้างทักษะในการจัดการตนเองและสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง (Self-management
Support) โดยเน้นการลดบริโภคเกลือและโซเดียม (Sodium Reduction) และความรูเ้ รื่อง
การใช้ยา NSAIDs อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือสารที่มีพิษต่อไต
มาตรการที่ 5

พัฒนารูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ในสถานบริการ

มาตรการที่ 6 1. จัดอบรมหลักสูตร System Manager โดย กรมควบคุมโรคเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
2. จัดอบรมหลักสูตร Case Manager โดย กรมควบคุมโรคเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรสำ�หรับ 15
จังหวัดนำ�ร่อง
3. จั ด อบรมหลั ก สู ต รเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระยะสั้ น สำ � หรั บ สหวิ ช าชี พ โดย Service Plan
และภาคีเครือข่ายเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
4. จัดอบรมหลักสูตร อสม. โดย สถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
5. จัดอบรมหลักสูตร้านโภชนบำ�บัด โดย สมาคมนักกำ�หนดอาหารเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
มาตรการที่ 7 พัฒนารายละเอียดตัวชี้วัดและชุดข้อมูล เพื่อกำ�กับการดำ�เนินงานเชิงคุณ ภาพในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงในสถานบริการและชุมชน
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ผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงานเพื่อลดโรคไตเรือ้ รังตามตัวชีว้ ดั
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-24 ก.ค. 2559 ในภาพ
ประเทศพบว่าร้อยละ 63.43 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ (ผู้ป่วยมีอัตราการ
ลดลงของ eGFR น้อยกว่า 4 ml/min/1.73 m2/yr)
และสามารถจำ�แนกเป็นรายเขตคือ เขตสุขภาพที่ 1

ร้อยละ 63.75 เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 66.19 เขตสุขภาพที่ 3
ร้อยละ 62.81 เขตสุขภาพที่ 4 ร้อยละ 62.80 เขตสุขภาพที่ 5
ร้ อ ยละ 62.47 เขตสุ ข ภาพที่ 6 ร้ อ ยละ 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
เขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 57.91 แสดงตามแผนภาพที่ 8

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่
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แผนภาพที่ 8 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ (ผู้ป่วยมีอัตราการลดลง
ของ eGFR น้อยกว่า 4 ml/min/1.73m2/yr)

ที่มา : HDC สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2559

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการดำ�เนินงาน
เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานส่วนกลาง
เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง และการจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม
มีปัญหาด้านระบบข้อมูลสถานพยาบาลบางแห่ง
(CKD Clinic) ในโรงพยาบาลชุมชนขึน้ ไป สามารถชะลอ ใช้ โปรแกรมระบบฐานข้ อ มู ล ไม่ เ หมื อ นกั น ทำ � ให้
ความเสื่อมไตของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังตามเป้าหมายทีว่ าง ไม่สามารถเชื่อมโยงจากสถานบริการไปถึงระดับจังหวัด
ไว้ได้
ระดับเขต และประเทศได้รวมถึงการรายงานผลการ
ดำ�เนินงานผ่านระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข
ปัญหา/อุปสรรค
มี ปั ญ หาจึ ง ไม่ ส ามารถทราบข้ อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ง าน
เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ตามตัวชี้วัดที่แท้จริงได้ และด้านตัวชี้วัดการจัดบริการ
ใ น ก า ร ดำ � เ นิ น ง า น ค ลิ นิ ก ช ะ ล อ ไ ต เ สื่ อ ม (ตัวชีว้ ดั ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ
(CKDClinic) ขีดความสามารถในการดำ�เนินงานของ 2559) ในส่วนของการจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม และ
แต่ละสถานบริการไม่เท่ากัน โดยเฉพาะโรงพยาบาล คลินิก NCD คุณภาพ เชื่อมโยงคลินิกชะลอไตเสื่อม
ชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง เนื่องจากขาดบุคลากร ในโรงพยาบาลชุ ม ชนขึ้ น ไป เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ม่ มี ก าร
ทีส่ �ำ คัญในทีมสหสาขาวิชาชีพ บุคลากรบางสาขาวิชาชีพ จัดเก็บข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม และไม่มีข้อมูลในระบบ
ไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการดำ�เนินงาน และภาระงาน HDC ซึ่ ง ทำ � ให้ ผ ลการดำ � เนิ น งานนั้ น ไม่ เ ป็ น ไปตาม
ประจำ�ที่มีมากอยู่แล้ว ทำ�ให้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอ เป้าหมาย
ไตเสื่อม (CKDClinic) ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก
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ปัจจัยความสำ�เร็จจากพืน้ ที่
ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานคลินิกชะลอไต
เสื่ อ ม (CKDClinic) เกิ ด จากนโยบายที่ ชั ด เจนของ
กระทรวงสาธารณสุข ความเข้มแข็งของเขตจังหวัด รวม
ถึงทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย และการได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะจากพื้นที่
การดำ�เนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม(CKDClinic)
ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจนจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข และการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรที่
เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานในคลินิก งบประมาณในการปฏิบัติงาน และสื่อ
องค์ความรูต้ า่ งๆ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินให้ได้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

การดำ�เนินงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม
นักกายภาพบำ�บัดสอนการออกกำ�ลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
ด้วยยางยืด และนักโภชนากรให้ความรู้เรื่องอาหาร ขอบคุณ
ภาพจาก : รพ.หล่มเก่า และรพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

3

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ในการจัดการโรคไตเรื้อรัง
ขอบคุณภาพจาก : สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

การรณรงค์ลดเค็มในงานบุญบั้งไฟ
ขอบคุณภาพจาก : สสจ.อุดรธานี
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สื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic)
โดย สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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3.3 การจัดทำ�นโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

3

และโซเดี ย ม เพื่ อ ลดโรคไม่ ติ ด ต่ อ (NCDs)”
เสนอต่ อ สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ถื อ เป็ น กลไก
สำ�คัญในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และมีการปรับปรุง
ให้ ส มบู ร ณ์ โ ดยคณะทำ � งานพั ฒ นาข้ อ เสนอเฉพาะ
ประเด็ น ว่ า ด้ ว ยนโยบายการลดบริ โ ภคเกลื อ ที่ มี
นายแพทย์อษั ฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
เป็นประธานและได้มีการรับรองมติดังกล่าวแล้วในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ปีพ.ศ. 2559
ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
สาระสำ�คัญประการหนึ่งของนโยบายฯ คือ ขอให้
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำ�นักงาน
บริหารยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย เป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมการแพทย์ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและภาคีเครือ
ข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการ (1) จัดทำ�ยุทธศาสตร์
การลดการบริ โ ภคเกลื อ และโซเดี ย มในประเทศไทย
ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2559 และ (2) เสนอกลไก
การดำ�เนินงานระดับชาติ ในการประสานงานและบูรณ
าการการดำ�เนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
ในประเทศไทย
สำ�หรับ มติการจัด “ยุทธศาสตร์การลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมในประเทศไทย” นั้น กรมควบคุมโรค
ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน จัดทำ�เป็นร่างยุทธศาสตร์การลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-โดยมีการ
กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ยอ่ ย แนวทางในการดำ�เนินงาน
ผลผลิตและตัวชี้วัด พร้อมทั้งกำ�หนดแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) เพื่อตอบสนองเป้าหมายการดำ�เนินงาน
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำ�หนดเป็น
แผนระยะ 10 ปี รายละเอียดดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ด้วยหลักฐานสำ�คัญที่แสดงให้เห็นว่า การบริโภค
เกลือและโซเดียมในประเทศไทยได้กอ่ ให้เกิดปัญหาและ
ความรุนแรงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
โรคไตเรือ้ รัง ซึง่ ถือเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวติ ก่อน
วัยอันควรในปัจจุบนั ทัง้ ของประชากรโลกและประชาชน
ไทย อีกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ถึงร้อยละ 63
ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลกและร้อยละ
73 ของการเสียชีวติ (ก่อนวัยอันควร) ของประชากรไทย
คาดการณ์วา่ การเสียชีวติ จากโรคไม่ตดิ ต่อของประชากร
โลกจะเพิม่ ขึน้ จาก 36 ล้านคนใน พ.ศ.2551 เป็น 44 ล้าน
คนในปี พ.ศ.2563 นอกจากนี้ยังเป็นภาระด้านสุขภาพ
จากการเจ็บป่วยและทุพลภาพ
และข้อมูลปัจจุบนั พบว่าการใช้นโยบายสาธารณะ
เพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประชากรนั้น
มีประสิทธิภาพและคุม้ ค่าต่อการลงทุนการศึกษาในหลาย
ประเทศให้ผลสอดคล้องกันโดยแสดงให้เห็นถึงผลของ
การลดบริโภคเกลือต่อสุขภาพรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย
ของระบบบริการสุขภาพ ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา
การลดการบริโภคเกลือในประชากรเหลือวันละ 3 กรัม
จะเพิ่ ม ให้ ป ระชากรมี ชี วิ ต อยู่ โ ดยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี
ถึง194,000 - 392,000 ปีแห่งสุขภาวะ และประหยัด
ค่ารักษาพยาบาล 10,000 - 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปีนั่นหมายถึงการได้รับผลตอบแทน 6-12 ดอลลาร์
ต่อทุกดอลลาร์ที่ใช้ ในมาตรการควบคุมและการลดการ
บริโภคเกลือมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้ยาลดความดัน
โลหิต ในประเทศทีม่ รี ายได้ตาํ่ ถึงปานกลางการลดบริโภค
เกลือและโซเดียมในประชากรจะป้องกันการเสียชีวิต
และใช้ค่าใช้จ่ายน้อย
สืบเนื่องจากสถานการณ์ข้างต้น กรมควบคุมโรค
โดยสำ � นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ในการจัดทำ�ข้อเสนอ “นโยบายลดการบริโภคเกลือ
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ยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อ
ลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลด
การป่วย การตายและ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ
สังคม อันเนื่องมาจากการระบาดของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นำ�ไปสู่ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่สำ�คัญ ในการ
กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารและ
แนวทางในการดำ�เนินงาน เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
เพื่ อ สนั บ สนุ น แผนบริ ก ารของกระทรวงสาธารณสุ ข
(Service Plan)ในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึง
โรคไตวายระยะสุดท้าย

วิสัยทัศน์
ประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภคเกลือและ
โซเดียมลดลง

3

เป้าประสงค์
ประชาชนบริโภคเกลือลดลงร้อยละ 30 ภายใน
ปี 2568

พันธกิจ
1. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือลด
การบริโภคเกลือและโซเดียม
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งวั ฒ นธรรม
การบริโภคอาหารเกลือและโซเดียมตํ่า
3. เพิม่ ช่องทางในการเข้าถึงอาหารและผลิตภัณฑ์
ที่มีเกลือและโซเดียมตํ่า
4. ผลั ก ดั น ภาคอุ ต สาหกรรมอาหารและ
ร้านอาหารให้ผลิตอาหารลดปริมาณโซเดียม
5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย นวั ต กรรม
เพื่อลดการบริโภคโซเดียม รวมทั้งกระบวนการติดตาม
ด้วยตนเอง

38

ยุ ท ธศาสตร์ ล ดบริ โ ภคเกลื อ และโซเดี ย ม
ในประเทศไทย (พ.ศ.2558-2568) ประกอบด้วย 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ S (Stakeholder network) การ
สร้าง พัฒนาและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
2. ยุทธศาสตร์ A (Awareness) เพิ่มความรู้
ความตระหนัก และเสริมทักษะให้ประชาชน ชุมชน
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและ
ผู้กำ�หนดนโยบาย
3. ยุทธศาสตร์ L (Legislation and environmental
reform) การปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมเพื่อให้เกิดการผลิต
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และเกิดผลิตภัณฑ์ทมี่ โี ซเดียมตาํ่
รวมทั้ ง เพิ่ ม ทางเลื อ กและช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง อาหาร
ที่ปริมาณโซเดียมตํ่า
4. ยุทธศาสตร์ T (Technology and innovation)
พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้และการนำ�สู่ปฏิบัติ
5. ยุทธศาสตร์ S (Surveillance, monitoring
and evaluation) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตามและ
ประเมินผล เน้นตลอดกระบวนการ (input/process/
outcome)
ซึ่งถือเป็นก้าวสำ�คัญในการกำ�หนดทิศทางการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญในการเกิดโรค อย่างเป็นรูป
ธรรมและชัดเจน จากการมีสว่ นร่วม ส่วนการเสนอกลไก
การดำ�เนินงานระดับชาติ นัน้ อยูร่ ะหว่างการเตรียมเสนอ
กลไกการขับเคลื่อนในรูปของคณะกรรมการในระดับชาติ
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน และรองอธิบดี
กรมควบคุมโรค เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทั้ง
2 ประเด็นยังคงรอเสนอเพื่อพิจารณาและปรึกษาหารือ
เพื่อความสมบูรณ์ต่อไป

3.4 คลินิก NCD คุณภาพ ปีงบประมาณ 2559

ผลการประเมินโดยทีมงานจากส�ำนักงานควบคุม
ป้ อ งกั น โรคร่ ว มกั บ จั ง หวั ด ซึ่ ง ได้ อ อกตรวจประเมิ น
การด�ำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพของสถานบริการ
สาธารณสุข ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ปี 2559
จ�ำนวนสถานบริการสาธารณสุขเป้าหมาย 235 แห่ง
พบว่ามีโรงพยาบาลทีผ่ า่ นการประเมินรับรองทัง้ สิน้ 235 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100

แผนภาพที่ 9 ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านการประเมินคลินกิ NCD คุณภาพ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2557 - 2559

ผลการประเมิ น จากที ม ประเมิ น รั บ รองของ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคและจังหวัด ซึง่ ได้ด�ำ เนินการ
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�ำเนินโครงการ
1. บุคลากรขาดทักษาในการวิเคราะห์ การใช้
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการจัดการ
โรครายกรณี และจัดการระบบบริการภาพรวม
2. รู ป แบบและแผนการประเมิ น ผลการปรั บ
เปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ป่วยยัง
ไม่ชัดเจน
3. ชุมชนและผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ยังไม่ตระหนักถึงความสำ�คัญของปัจจัยเสี่ยง
ร่วมต่อการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนจึงทำ�ให้ไม่เกิด
การจัดการตนเองและชุมชน
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ผลการประเมินเพื่อรับรองคลินิก NCD คุณภาพ
ระดับเขตและประเทศ
รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

สถานการณ์ทผี่ า่ นมาพบว่า การให้บริการส่วนใหญ่
ของสถานบริการสุขภาพเป็นลักษณะการตัง้ รับ โดยรอให้
ผูบ้ ริการเข้ามาหาทีโ่ รงพยาบาลแล้วจึงให้การตรวจรักษา
ส่วนบริการให้คำ�แนะนำ�การปฏิบัติตนและสนับสนุนการ
จัดการตนเองในโรงพยาบาลยังมีคอ่ นข้างน้อย นอกจาก
นี้ ในส่วนของการบริการเชิงรุก เช่น การส่งเสริมและ
ป้องกันโรคในชุมชนยังมีไม่มากนัก รวมถึงยังขาดระบบ
ระบบการบริหารจัดการการดูแลประชาชนตลอดทุก
ช่วงวัยการพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพ โดยผ่านกระบวนการ คลินิก NCD คุณภาพ
เป็นมาตรการสำ�คัญในการลดโรคไม่ติดต่อระบบบริการ
สุขภาพ ซึ่งได้ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2557

คลินกิ คุณภาพ หมายถึง คลินกิ /ศูนย์/เครือข่ายของ
คลินิกสถานบริการที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการและ
ดำ�เนินการทางคลินิกให้เกิดกระบวนการ ป้องกันควบคุม
และดูแลรักษาจัดการโรคเรือ้ รังแก่บคุ คลทีเ่ ข้ามารับบริการ
วินิจฉัยโรค กลุ่มที่เป็นโรค/ป่วย รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินงานคลินกิ NCD
คุณภาพ ส�ำเร็จ (Key Success)

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่
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1. ผู้บริการทุกระดับเห็นความสำ�คัญ จึงมีการ
ผลักดันส่งเสริมให้มีการวางแผนแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงจากทุกระดับในเขตพื้นที่
2. มียุทธศาสตร์ แผนงาน กระบวนการดำ�เนิน
งานให้บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย (ระดับจังหวัด/หน่วย
บริการ) โดยมีการประชุมจัดทำ�แผนงานโครงการร่วมกัน
ในทุ ก ระดั บ เป็ น แนวทางในการดำ � เนิ น งาน และ
ตั้งเป้าหมายการดำ�เนินงานร่วมกัน
3. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานโรคไม่ ติ ด ต่ อ ของจั ง หวั ด
และสถานบริการสาธารณสุข มีความรู้และทักษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประสานกับผู้รับผิดชอบ
Data Center ของจังหวัดมีบคุ ลากรทีม่ ที กั ษาการบริการ
เฉพาะทางในหน่วนบริการเพียงพอ และมีทมี สหวิชาชีพ
ร่วมขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
4. มีความเข้มแข็งของเครือข่ายในการบริหาร
จั ด การที่ เ ชื่ อ มโยง ระบบข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น
การรักษา และการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ และมีฐาน
ข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหวัด

40

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�ำหรับกระทรวง
สาธารณสุขในการด�ำเนินงานคลินิก
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. และเชื่อมโยงในภาพอำ�เภอ จังหวัด และเขต
4. ให้คลินิก NCD คุณภาพ เป็นกลไกเชื่อมโยง
กับ DHS และมุ่งแน่นให้เกิดการป้องกันและควบคุม
ทั้งในสถานบริการและชุมชน รวมทั้งพัฒนา social
determinant of health
5. มี ก า ร จั ด ทำ � แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
โรคไม่ติดต่อที่บูรณาการกับแผนพัฒนาสุขภาพตลอด
ช่วงชีวิต ในระดับเขต จังหวัด อำ�เภอ มีการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณ ภาพและจำ�นวนเพียงพอ
ได้แก่ system management team, case/ care manager
ที ม สหวิ ช าชี พ มี ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยคลิ นิ ก NCD
คุ ณ ภาพขยายสู่ ร ะดั บ รพสต.และเชื่ อ มโยงในภาพ
เครือข่ายบริการ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในและระหว่าง
เครือข่ายบริการทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
รายองค์ประกอบของคลินิก NCD คุณภาพ
6. มี ก ารประเมิ น การทำ � งานของคลิ นิ ก NCD
คุณภาพ ร่วมกับการประเมินผลการดำ�เนินงานที่เป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพ และการให้บริการผู้ป่วย

3.5 การรณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก
การรณรงค์วันหัวใจโลก ปี พ.ศ.2559

รู้ระดับความเสี่ยงของคุณ







เปลี่ ย นจากการรั บ ประทานขนมหวาน
เป็นผลไม้สด แทน
พยายามรับประทาน 5 ส่วน ในผลไม้และ
ผัก ต่อวัน (ประมาณ 1 กำ�มือ) โดยสามารถ
เลื อ กรั บ ประทานผลไม้ ส ด ผลไม้ แ ช่ แ ข็ ง
ผลไม้กระป๋อง หรือผลไม้แห้งก็ ได้
คุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้อยู่
ในปริมาณที่เหมาะสม (ผู้ชาย ไม่ควรดื่มเกิน 2
หน่วยมาตรฐานต่อวัน ผู้หญิง ไม่ควรดื่มเกิน 1
หน่วยมาตรฐานต่อวัน)
เตรียมอาหารกลางวันที่มีประโยชน์สำ�หรับรับ
ประทานที่โรงเรียนหรือที่ทำ�งาน

หมั่นตรวจเช็คระดับนํ้าตาลในเลือด

3

ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิ
หัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำ�หนด
วันรณรงค์หัวใจโลก ให้สอดคล้องกับสากลเป็นวันที่ 29
กันยายน ของทุกปี สำ�หรับปีนี้ (2559) ใช้ประเด็นรณรงค์
หัวใจโลก คือ



รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

สำ�นักโรคไม่ติดต่อได้มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์
เนื่องในวันหัวใจโลก ปี 2559 ขึ้นในวันที่ 29 กันยายน
2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
ประเด็นสาร การรณรงค์วนั หัวใจโลก ปี พ.ศ.2559 มีดงั นี้
สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation)
ได้ก�ำ หนดวันรณรงค์หวั ใจโลก คือ วันที่ 29 กันยายน ของ
ทุกปี สำ�หรับประเด็นสาร (Theme) ในปีน้ี (ค.ศ.2016) คือ

ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง อาจเป็นตัวบ่งชี้โรค
เบาหวาน จากข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดนัน้ 60% ของผูเ้ สียชีวติ มีภาวะโรคเบาหวาน

Move your heart ออกกำ�ลังกายให้หัวใจขยับ
หมัน่ ตรวจวัดความดันโลหิต หาระดับคอเลสเตอรอล
และนํ้าตาลในเลือด วัดรอบรอบเอว หาค่าดัชนีมวลกาย
 ทำ�ตัวให้กระฉับกระเฉงเสมอ จะช่วยลดความ
เมื่ อ รู้ ค่ า ดั ง กล่ า ว ก็ จ ะทราบถึ ง ความเสี่ ย งและปรึ ก ษา 		 เสี่ยงของ โรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีของคุณ
 ควรออกกำ � ลั ง กายระดั บ ปานกลางขึ้ น ไป
		 อย่างน้อย 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์
Fuel your heart เติมพลังให้หัวใจ
 การเต้นรำ� การเดินเล่น การทำ�งานบ้าน
การบริโภคอาหารและนํ้า ช่วยเติมพลังให้หัวใจ 		 ล้วนเป็นการออกกำ�ลัง
คุณแข็งแรง
 เดินขึน
้ ลงบันไดแทนการใช้ลฟิ ต์และบันไดเลื่อน
 ลดการรับประทานอาหารแช่แข็งและแปรรูป
		 เดินหรือการปั่นจักรยานแทนการขับรถยนต์
ซึ่งล้วนมีนํ้าตาลและไขมันสูง
 จะมีความสุขและสนุกขึน
้ เมื่อออกกำ�ลังกายกับ
 ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลสูง รวมถึง
		 เพื่อนและครอบครัว
นํ้าผลไม้ที่มีความหวาน ควรเลือกบริโภคนํ้า
 ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเริ่มขบวนการ
เปล่าหรือนํ้าผลไม้ที่ไม่หวานแทน
		 ออกกำ�ลังจริงๆจังๆ
 สนับสนุนการใช้เครื่องนับก้าว หรือใช้แอพพลิเคชัน
่
		 ในสมาร์ทโฟนเพื่อติดตามการเคลื่อนไหว
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ตรวจเช็คระดับความดันเลือดโลหิต
ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็น “ภัยเงียบ”
เพราะ มักจะไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือน ทำ�ให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักล่วงหน้า

Love your heart : รักษ์หัวใจ

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

การงดสูบบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุด ที่คุณสามารถทำ�ได้ เพื่อสุขภาพหัวใจของคุณ
 การเลิกสูบบุหรี่ 2 ปี ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
 การเลิกสูบบุหรีภ
่ ายใน 15 ปี ความเสีย่ งของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงเหลือเท่าคนปกติที่ไม่ได้สบู บุหรี่
 การเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจในคนที่ไม่สูบบุหรี่เกิดจาก การสูดควันบุหรี่
 ดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่นั้นไม่เพียงแต่ดีต่อตัวคุณเอง แต่ยังดีกับคนรอบข้างคุณอีกด้วย
 หากพบปัญหาในการเลิกสูบบุหรี่ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600

ตรวจวัดคลอเลสเตอรอลสูง และดัชนีมวลกายเกิน (BMI)

3

หมั่นตรวจเช็คส่วนสูง นํ้าหนัก รอบเอว ดัชนีมวลกาย ระดับความดัน
โลหิต คอเลสเตอรอล และนํา้ ตาลในเลือด โดยผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ สามารถให้ค�ำ
แนะนำ�และคำ�ปรึกษาตามเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด และการรักษาตัวทีเ่ หมาะสมเพื่อพัฒนาสุขภาพหัวใจ
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ประเด็นสาร การรณรงค์วันหัวใจโลก ปี พ.ศ.2559
มีดังนี้
สมาพันธความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) และสมาคมโรคความดันโลหิตสูง
นานาชาติ (International Society of Hypertension)
ได้กำ�หนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน
ความดันโลหิตสูงโลก โดยในระยะ 5 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.
2556-2561 มีค�ำ ขวัญเพื่อการรณรงค์ คือ “Know Your
Numbers” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารสร้างกระแสให้
ประชากรทัว่ โลกเพิม่ ความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูง
คำ�ขวัญเพื่อการรณรงค์จากสมาพันธความดัน
โลหิตสูงโลก (World Hypertension League) คือ

“Know Your Numbers”
คำ�ขวัญเพื่อการรณรงค์วันรณรงค์ความดันโลหิต
สูง ของกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความดันโลหิต
สูงแห่งประเทศไทย คือ

“ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่าน
หรือไม่”
สาเหตุที่ต้องสร้างความตระหนักต่อโรคความดัน
โลหิตสูงโดยการเน้นให้ประชากรทราบค่าความดันโลหิต
ของตนเองให้ได้นนั้ เนื่องจากสถิตทิ วั่ โลกบ่งชีว้ า่ ในผูท้ มี่ ี
ความดันโลหิตสูงมีเพียงร้อยละ 50 ที่ตระหนักถึงภาวะ
ความดันโลหิตสูงของตนเอง และมีประชากรเพียงส่วน
น้อยเท่านั้นที่มีความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูง
มากกว่า ร้อยละ 75 และในประชากรบางกลุ่มมีความ

ตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูง เพียงร้อยละ 10
ซึง่ สมาพันธความดันโลหิตสูงโลก ได้แนะนำ�แนวทางการ
เพิ่มความตระหนักในประชากร คือ
1. เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการดำ�เนินการคัด
กรองความดันโลหิต
2. จัดบริการวัดความดันโลหิตในทุกสถานบริการ
มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ วัดความดัน
โลหิตได้ง่าย สามารถรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองได้
ดังนัน้ สิง่ สำ�คัญทีต่ อ้ งเร่งดำ�เนินการ คือ ส่งเสริม
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และค้นหา ผูท้ มี่ คี วาม
ดันโลหิตสูง เพื่อนำ�เข้าสู่ระบบการดูแลรักษากระตุ้นให้
ประชาชนมีการตื่นตัวเพื่อรับการตรวจวัด ความดันโลหิต
ของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องรู้ค่าตัวเลข
และความหมายของค่าความดันโลหิต ของตนเอง
ความดันโลหิตคืออะไร
ความดันโลหิต เป็นแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจ
สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ซึ่งวัดได้ตัวเลขจำ�นวน
2 ค่า เช่น ค่าความดันโลหิต 120/78 มิลลิเมตรปรอท
เลขตัวบน (systolic pressure) คือ ค่าความดันเลือดใน
ขณะทีห่ ลอดเลือดหัวใจบีบตัวส่วนเลขตัวล่าง (diastolic
pressure) คือ ความดันเลือดในขณะทีห่ ลอดเลือดหัวใจ
คลายตัว
ความดันโลหิตปกติควรมีค่าความดันโลหิตตัวบนน้อย
กว่า 120 มิลลิเมตรปรอทและค่าความดันโลหิตตัวล่าง
น้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท
ความดันโลหิตสูง หมายถึง ค่าความดันโลหิตตัว
บน มากกว่าหรือเท่ากับ 140 หรือค่าความดันโลหิตตัวล่าง
มากกว่าหรือเท่ากับ 90
ความดันโลหิตสูงมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด
อย่างไร
ความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ สำ � คั ญ ของ
โรคหลอดเลือดหัวใจและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่สุด
ของโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)ซึง่ สาเหตุของโรคหลอด
เลือดสมองตีบร้อยละ 50 เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง
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รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อได้มกี ารจัดกิจกรรมการรณรงค์
เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2559 ขึ้นในวันที่
17 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบั น บำ � ราศนราดู ร
กรมควบคุมโรค

3

การรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี พ.ศ.2559

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

และภาวะความดันโลหิตสูงยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดหลอดเลือดสมองแตก ในคนที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี
และมีความดันโลหิตสูงจะมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ในการเกิด
ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่ออายุเพิ่ม
ขึ้นค่าความดันโลหิตตัวบนจะเป็นตัวทำ�นายที่สำ�คัญต่อ
ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของค่าความดันโลหิตจะเพิ่ม
ตามอายุที่มากขึ้น การรับประทานอาหารลดเค็ม การมี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และการควบคุมนํ้าหนักตัว
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมจะช่วยลดความเสีย่ งดังกล่าวได้
ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีความดันโลหิต
ปกติ การรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มเป็นปัจจัยที่
สำ�คัญต่อการเพิม่ ขึน้ ของความดันโลหิตอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ ถ้ามีภาวะนํ้าหนักเกินและรับประทานอาหาร
รสชาติเค็มจะยิง่ เพิม่ โอกาสเสีย่ งต่อโรคหลอดเลือดและ
หัวใจ

3

ปัจจัยด้านพฤติกรรมเป็นสาเหตุหลักของการ
เกิ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง จากข้ อ มู ล ของสมาพั น ธ์
ความดันโลหิตสูงโลก พบว่า
✜ ครึ่ ง หนึ่ ง ของผู้ ที่ มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารเสี่ยงต่อ
สุขภาพ (Unhealthy diet)
✜ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ร้อยละ 30 มีความ
สัมพันธ์กบั การบริโภคเกลือเพิม่ ขึน้ และร้อยละ
20 มีความสัมพันธ์กบั การรับประทานอาหารที่
มีโปแทสเซียมตํ่า (กินผักและผลไม้น้อย)
✜ การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอสัมพันธ์กับ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 20
✜ ภาวะอ้ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด โรคความดั น
โลหิตสูง ร้อยละ 30
✜ การดื่มแอลกอฮอล์ ในปริมาณมากเกิน เป็น
สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง
✜ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรงดสูบบุหรี่
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แนวทางในการป้องกันและควบคุม
โรคความดันโลหิตสูง
สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุข
1. การวัดความดันโลหิตแก่ผู้รับบริการในสถาน
บริการแต่ละระดับ
2. การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอด
เลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
3. การให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อควบคุมระดับความดัน
โลหิต
4. การประเมินภาวะความดันโลหิตสูงในระยะตัง้
ครรภ์
5. กระตุ้นและสนับสนุนการคัดกรองความดัน
โลหิตในชุมชน
สำ�หรับประชาชน
1. การรับประทานอาหารที่ ไม่ผ่านกระบวนการ
ปรุงแต่ง
2. การเลือกกินอาหารลดเค็มและไม่เติมเครื่อง
ปรุงที่มีรสเค็มเพิ่ม
3. การควบคุมนํ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
4. การงด/ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์
5. การวัดความดันโลหิตเป็นประจำ�อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และทราบความหมายค่าความดันโลหิต
ของตนเอง

คำ�แนะนำ�สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุขในการรณรงค์ความดันโลหิตสูง
ด้านสุขภาพในประชากรอายุ 15-34 ปี และ 35 ปีขึ้นไป)
ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ทางลิงค์ http://
www.thaincd.com/good-stories-view.php?id=8931)
และ แบ่ ง แยกกลุ่ ม เพื่ อ จั ด บริ ก ารตามกลุ่ ม ได้ แ ก่
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัยป่วย (สามารถ Download
คูม่ อื การจัดบริการสุขภาพ “กลุม่ วัยทำ�งาน” แบบบูรณาการ
2558 ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคทางลิงค์
http://www.thaincd.com/good-stories-view.
php?id=9099)
รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3

1. จั ด รณรงค์ หรื อ นิ ท รรศการเพื่ อ เพิ่ ม ความ
ตระหนั ก ให้ ประชาชนทราบระดั บ ความดั น โลหิ ต
ของตนเอง และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การให้
อสม.ร่ ว มคั ด กรองความดั น โลหิ ต สู ง , การรณรงค์
ลดเค็ม ลดความดันโลหิตสูง ทัง้ นีเ้ พื่อเพิม่ การเข้าถึงของ
การทราบความดันโลหิต และทราบวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเบื้องต้น
2. จัดรณรงค์คัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุข
(screening) (สามารถ Download Flowchart DM
HT สำ�หรับเจ้าหน้าที่ : ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดพิธแี ละเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี พ.ศ. 2559
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4. การด�ำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรคประจ�ำปี งบประมาณ 2559
สำ�นักโรคไม่ติดต่อได้มีการดำ�เนินงาน จำ�นวน 11 โครงการ ดังนี้
1.		 โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดำ�เนินงานตามรูปแบบแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อลดโรคไตเรือ้ รัง (CKD)

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 1,140,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อนำ�เสนอการนำ�นโยบายและมาตรการที่กำ�หนดไปสู่การปฏิบัติ และการขับเคลื่อนเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
2) เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในการดำ�เนินงานโรคไตเรือ้ รัง และเผยแพร่บทเรียน/รูปแบบการดำ�เนินงานทีท่ �ำ เป็นเลิศ
ให้เป็นแบบอย่างกับหน่วยงานอื่นต่อไป
ผลการดำ�เนินงาน :
1) ได้กำ�หนดถ่ายทอดนโยบายและมาตรการ การดำ�เนินงานเพื่อขับเคลื่อนการลด โรคไตลงสู่ระดับพื้นที่โดยจัด
ทำ�โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำ�เนินงานตามรูปแบบแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อลดโรค ไตเรื้อรัง (CKD)
โดยใช้ชื่อการจัดงาน คือ NCD.Forum 2016 “ร่วมกันดูแลไต เชื่อมโยงไทยดูแลโรคเรื้อรัง” เพื่อถ่ายทอดการ
ทำ�งานสู่การปฏิบัติ
2) มีการแลกเปลีย่ นเรียนการทำ�งานกับบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบงานโรคไตเรือ้ รัง โรคหัวใจและหลอดเลือด และองค์กร
หัวใจดี จาก สคร. ที่ 1-12 สสจ. อปท. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โรงพยาบาล และสำ�นัก กรม กอง
จำ�นวน 175 คน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. โครงการสนับสนุนสื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 4,850,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการสนับสนุนสื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำ�นวน 13 รายการ โดย
สนับสนุนสื่อการดำ�เนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังให้กบั กลุม่ เป้าหมาย และเผยแพร่สอื่ การดำ�เนินป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลง website ของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค
ผลการดำ�เนินงาน :
ได้สอื่ สิง่ พิมพ์ โครงการสนับสนุนสื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน และให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

46

4. โครงการพัฒนาการดำ�เนินงานลดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
พัฒนานวัตกรรม มาตรการ และวิชาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพประชาชน
งบประมาณที่ใช้ : 1,899,592 บาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรคกลุ่มเมตาบอลิกหัวใจและ
หลอดเลือด
ผลการดำ�เนินงาน :
1) สนับสนุนเครื่องมือการจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือด สำ�หรับเจ้าหน้าที่ระดับอำ�เภอ ใน 15 จังหวัด ที่มาจาก
WHO เป็นเครื่องมือที่ Thai CV Risk score
2) พัฒนาคู่มือการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สำ�หรับ อสม.
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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3
รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3. โครงการพัฒนาการดำ�เนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
พัฒนานวัตกรรม มาตรการ และวิชาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพประชาชน
งบประมาณที่ใช้ : 4,982,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังเน้นให้เกิดการเชื่อมโยง
2) เพื่อบูรณาการให้เกิดกระบวนการป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษากลุ่ม ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูงของโรคไตเรื้อรังให้
มีความชัดเจนและรูปธรรม
3) เพื่อทำ�ให้กระบวนการป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผลการดำ�เนินงาน :
1) ได้พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานลดโรคไตเรื้อรัง
2) ได้จดั อบรมพยาบาล/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ นเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานลดโรคไตเรือ้ รัง มีความรู้
และทักษะ รวมถึงเทคนิควิธกี ารในการจัดการโรคไตเรือ้ รังและปัจจัยเสีย่ ง โดยเฉพาะการลดบริโภคเกลือ ในการ
ดำ�เนินงานลดโรคไตเรือ้ รังในชุมชน สามารถเชื่อมโยงการให้บริการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะแทรกซ้อน
ของผู้ป่วย และสามารถให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับหน่วยงานส่วนกลางได้
3) ได้จัดทำ�องค์ความรู้คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ นำ�ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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5. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกในเมืองใหญ่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
พัฒนานวัตกรรม มาตรการ และวิชาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพประชาชน
งบประมาณที่ใช้ : 40,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสรุปรูปแบบการดำ�เนินงานดูแลสุขภาพของผู้พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในบริบทเมืองใหม่ของ
ประเทศไทย
ผลการดำ�เนินงาน :
1) มีการกำ�หนดแนวทางร่วมกันในการดำ�เนิน คือ กำ�หนดให้มกี ารสำ�รวจข้อมูลสุขภาพของประชาชนในคอนโดมิเนียม
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานก่ อ นมี ก ารดำ � เนิ น งานในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย ซึ่ ง มี ก ารกำ � หนดให้ สำ � นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ
เป็นผู้ออกแบบการสำ�รวจดังกล่าว
2) สนับสนุนเครื่องมือและ องค์ความรู้ เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบื้องต้น โดยใช้การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้ App Thai CV Risk ให้กับ
ประชาชนที่อาศัยในคอนโดมิเนียม
3) มีการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)จาก 8 องค์การทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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6. โครงการองค์กรหัวใจดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 1,341,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อชีแ้ จงแนวทางการดำ�เนินงานโครงการองค์หวั ใจดีและให้ความรูแ้ นวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและผู้ประสานงานจากสำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรค สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด และเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่เป้าหมาย 15 และพิจารณา
ร่างคู่มือ 2 เล่ม คือ
1. แนวทางการดำ�เนินงานองค์กรหัวใจดี สำ�หรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. คู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ผลการดำ�เนินงาน :
ได้ ส นั บ สนุ น คู่ มื อ แนวทางการดำ � เนิ น งานองค์ ก รหั ว ใจดี สำ � หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข /ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
และคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสำ�หรับบุคลากรในองค์กรหัวใจดี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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8. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อใน
เครือข่ายระดับเขต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 1,815,706 บาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อต่ออายุโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SAS ให้มีความต่อเนื่องและทันสมัยต่อการเก็บข้อมูลยิ่งขึ้น
2) พัฒนาระบบการสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้า
ระวังโรคไม่ติดต่อและการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในเครือข่ายระดับเขตต่อไป
ผลการดำ�เนินงาน :
มีการรายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ BRFSS 2015 ในรูปแบบ E-book
และทำ�ผลการสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ BRFSS 2015 ในรูปแบบ E-book ที่website
www.thaincd.com
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
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7. ประชุมคณะทำ�งานอาเซียนครั้งที่ 4 (4th ATFNCD Meeting)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 400,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเตรียมการประชุม ASEAN Task Force on NCD ครั้งที่ 4
2) เพื่อประชุมคณะทำ�งาน ATFNCD เพื่อจัดทำ� Term of Reference กลไกและเครือข่ายการทำ�งานสำ�หรับคณะ
ทำ�งาน และ Workplan on Non Communicable Diseases 2015
ผลการดำ�เนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ได้แก้ไขร่างข้อตกลงจากที่ประชุม ระหว่าง คณะทำ�งานกับทีมเลขาอาเซียน และประชุมหารือในประเด็นหัวข้อ
การประชุม/แผนงาน ระหว่าง Chairman(ประเทศไทย)กับทีมเลขาอาเซียน และส่งสรุปรายงานให้กับทีมเลขา
อาเซียนได้รับทราบและนำ�ไปศึกษาและพัฒนางานต่อไป

9. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรัง (NCDs System Manager) ระดับอำ�เภอ
และผู้จัดการรายกรณี (Case manager)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
พัฒนานวัตกรรม มาตรการ และวิชาการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพของประชาชน
งบประมาณที่ใช้ : 2,096,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่ออบรมหลักสูตรทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรือ้ รัง (NCDs System Manager) ในระดับอำ�เภอให้แก่ครู ก
(บุคคลผู้ถ่ายทอดต่อ) ได้นำ�ไปใช้ ในการดำ�เนินการ เพื่อเป็นต้นแบบนำ�ไปขยายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำ�เนินงาน :
ได้บุคลากรของโรงพยาบาลที่สามารถถ่ายทอดการจัดระบบการจัดการโรคเรื้อรัง (NCDs System Manager)
ในระดับอำ�เภอ เพื่อให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่
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10. พัฒนาระบบจัดการโรคไม่ติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
พัฒนานวัตกรรม มาตรการ และวิชาการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและสุขภาพของประชาชน
งบประมาณที่ใช้ : 420,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น ผลคลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพประกอบการจั ด ทำ � รายงานคู่ มื อ /
แบบประเมิ น การดำ � เนิ น งานคลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพ สำ � หรั บ รพศ./รพท./รพช. ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถเก็บผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำ�ยิ่งขึ้น
ผลการดำ�เนินงาน :
สรุปผลการดำ�เนินงานและแนวทางการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ มีความทันสมัยมากขึ้น และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นยำ�มากขึ้น
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
11. โครงการรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 150,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ขอ้ มูลข่าวสารในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักถึงอันตราย สาเหตุ การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงจากความดันโลหิตสูง ให้กับประชาชนและรณรงค์ ให้ภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
ผลการดำ�เนินงาน :
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตระหนักถึงความสำ�คัญในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
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สวนที่ 4
สถานการณ

และผลการดำเนินงานปองกัน

การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน
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สถานการณ์และผลการด�ำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
1. สถานการณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนนของประเทศไทย
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องค์ ก ารอนามั ย โลกรายงานความปลอดภั ย
ทางถนนของโลก1(Global Status Report on Road
Safety, 2015) รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของ
โลก พ.ศ.2556 จากการสำ�รวจ 180ประเทศทั่วโลก
พบว่ า ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อุ บั ติ เ หตุ
ทางถนนทีเ่ กิดขึน้ คิดเป็นอัตรา17.3 ต่อประชากรแสนคน
โดยประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ อี ตั ราตายเป็นอันดับหนึง่
ในภูมิภาคนี้และจากรายงานดังกล่าวได้ประมาณการว่า
ประเทศไทย มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก
อัตราตาย 36.2รายต่อแสนประชากร (ประมาณ 24,237
คน) และประเทศไทย ยังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและ
อาเซี ย นที่ มี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
สูงที่สุด
ข้ อ มู ล การศึ ก ษาภาระโรคการบาดเจ็ บ จาก
อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทยพบว่าอุบตั เิ หตุทางถนน
เป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสขุ ภาวะอันดับ 2 ในเพศชาย
และอั น ดั บ 8 ในเพศหญิง โดยค่าความสูญ เสี ย ใน
เพศชายปีสุขภาวะสูงกว่าเพศหญิงถึงกว่า4 เท่า และ
ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี พบว่าสูงอันดับที่ 1 ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง2

1.1 สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน
ข้ อ มู ล จากสำ � นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา พบว่า
จำ�นวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงตั้งแต่
พ.ศ.2543-2552 มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนเมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมาได้มีการนำ�ข้อมูลมรณบัตร
มาสอบทานกับหนังสือรับรองการตายเพื่อปรับสาเหตุ
การตายให้ถูกต้องมากขึ้น ทำ�ให้อัตราตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จาก 15 ต่ อ ประชากร
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 ต่ อ ประชากรแสนคน และจำ � นวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต
อยู่ระหว่าง 13,000-15,000 คน ดังแผนภาพที่ 10
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ผู้บาดเจ็บที่
เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ประมาณเกือบ 1 ล้านคน และ
นอนรักษาตัวโรงพยาบาล (IPD) ประมาณ 2 แสนคนต่อปี
มีผู้พิการอีกปีละกว่า 7,000 คน คิดเป็นความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจกว่า 2 แสนล้านบาท/ปี และความสูญเสียจะเพิม่
ขึ้นเป็น 2 เท่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

แผนภาพที่ 10 แสดงจำ�นวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2543-2558

ที่มา :
		
		
		

52

ข้อมูลมรณบัตร สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ปี พ.ศ.2533-2558 ข้อมูลมรณบัตร
และหนังสือรับรองการตาย สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
1. Global Status Report on Road Safety, 2015
2. สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ., รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย 2552

1.2 สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
สถานการณ์ ย้ อ นหลั ง ช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมา 134,591 คนเฉลี่ ย ปี ล ะ 26,918 คนหรื อ ถ้ า คิ ด
(2554-2558) พบว่า ในช่วงสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิต เป็ น รายวั น เสี ย ชี วิ ต วั น ละ 57 คน บาดเจ็ บ วั น ละ
1,986 คน เฉลี่ยปีละ 397 คนมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 3,845 คน
จำ�แนกตามถนนที่เกิดอุบัติเหตุ พบว่าในกลุ่มผู้บาดเจ็บจะพบบนถนนชนบทมากกว่าถนนทางหลวง ส่วน
ผู้เสียชีวิตจะพบบนถนนทางหลวงมากกว่าถนนชนบท









ผู้เสียชีวิต
 บนถนนทางหลวง ร้อยละ 52.4
 บนถนนชนบท ร้อยละ 37.1
 บนถนนในเมือง ร้อยละ 8.9

ในช่วงที่มีเวลาบาดเจ็บและเสียชีวิต ในเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ช่วงเวลา 14.00 - 20.00 น. เป็นช่วง
เวลามีการเกิดอุบัติเหตุสูง ซึ่งครอบคลุมการบาดเจ็บและเสียชีวิตร้อยละ 50
จำ�แนกตามกลุม่ อายุ พบว่า กลุม่ อายุ 15 - 19 ปี บาดเจ็บมากทีส่ ดุ (Teen Driver) โดยมีจ�ำ นวน 26,436 คน
เฉลี่ยปีละ 5,287 คน ส่วนผู้เสียชีวิตมีจำ�นวน 214 ราย เฉลี่ยปีละ 43 ราย
การดื่ มแล้วขับ พบว่า ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นผู้ขับขี่และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบ
36,285 คนคิดเป็นร้อยละ 40.3 ของผู้ขับขี่ทั้งหมด กลุ่มอายุที่พบว่ามี การดื่มและเกิดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 20 - 24 รองลงมากลุ่มอายุ 15 - 19 ปี เป็นกลุ่มที่ห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ให้กับผู้มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี
จักรยานยนต์ ดื่มแล้วขับ บนถนนชนบท อบต./หมู่บ้าน ยังเป็นปัญหาที่สำ�คัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์
คิดเป็นร้อยละ 65 ของผู้ที่ดื่มและขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหมด

2. ผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั กระทรวงสาธารณสุข
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ประเทศไทยมีการกำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนิน
งานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน10 คนต่อประชากรหนึ่ง
แสนคน ภายใน พ.ศ. 2563 โดยในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุขได้กำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงานอุบัติเหตุ
ทางถนนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ คือ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในปี 2563 ลดลง
ร้อยละ 50 ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในปี
2553 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่ก�ำ หนดตาม
กรอบปฏิญญามอสโกที่กำ�หนดให้ปีพ.ศ. 2554-2563

เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of
Action for Road Safety)
ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายในการดำ � เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ อัตรา
การเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนต่อแสนประชากรเปรียบ
เทียบค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2559 ไม่เกิน 16 ต่อแสน
ประชากร ผลการดำ�เนินงาน พบว่า อัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน ทั่วประเทศเฉลี่ย 18.97 ต่อประชากร
แสนคน และอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าค่าเป้าหมายทั้งใน
ภาพประเทศและรายเขตสุขภาพ ดังแผนภาพที่ 11
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ผู้บาดเจ็บ
 บนถนนชนบท ร้อยละ 53.4
 บนถนนทางหลวง ร้อยละ 25.8
 บนถนนในเมือง ร้อยละ 17.5

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่



แผนภาพที่ 11 แสดงอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนต่ อ แสนประชากรเปรี ย บเที ย บค่ า เป้ า หมาย
ปีงบประมาณ 2559

ที่มา : ข้อมูลจากใบมรณะบัตร สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

3. ผลงานเด่นด้านการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน
3.1 การขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ City RTI

4

อุบัติเหตุจากการจราจรในเมืองใหญ่ที่มีประชากร
อยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
และการคมนาคมขนส่ ง มี อั ต ราสู ง เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ
ของประเทศ การดำ�เนินงานป้องกันต้องอาศัยความร่วม
มือจากหน่วยงานทุกระดับเพื่อให้เกิดการบูรณาการจาก
ทีมสหสาขาและ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ร่วมกันคิด
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หามาตรการแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจัง ตั้งแต่การจัดการ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การสอบสวนการบาดเจ็บ
เพื่อแก้จุดเสี่ยง การออกมาตรการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
การกำ�หนดเป้าหมายและพืน้ ทีเ่ ข้มข้น และประเมินผลอ
ย่างต่อเนื่อง

ห้อง Control room เทศบาลนครเชียงใหม่

อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
ในเมืองใหญ่ (City RTI) วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะผู้บริหารเข้าพบหารือ
การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานCity RTIกับนายกเมืองพัทยา
(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)
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รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ประเด็นความร่วมมือที่สำ�คัญ คือ ทุกหน่วยงาน
จะร่วมมือกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City
Road Traffic Injury : City RTI) ส่งเสริมให้มีกลไก
การจัดการข้อมูล เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่าง
ทั น ท่ ว งที (Situation Room/Control Room)
ในการจัดการความเร็ว จัดการจุดเสี่ยง และพัฒนา
พื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อเป็นเขตจราจรปลอดภัย (Traffic
Safety Zones) ในการใช้พื้นที่จราจร การส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัย การห้ามใช้ โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
การห้ามใช้สารเสพติดและเมาสุราขณะขับขี่ การจัดการ
ความปลอดภัยในเด็ก การจัดการความปลอดภัยของรถ
จักรยาน และสนับสนุนมาตรการองค์กรความปลอดภัย
ทางถนน พร้ อ มทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น เทคโนโลยี
และงบประมาณในการดำ�เนินกิจกรรมตามสภาพปัญหา
ของพืน้ ทีพ่ ร้อมทัง้ เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายงาน
โดยมี เ ป้ า หมายการดำ � เนิ น งานขยายแนวคิ ด
City RTI ไปในเทศบาลนครทุกแห่งจำ�นวน 30 แห่ง
ภายในปีงบประมาณ 2560 และขยายไปในเทศบาล
เมือง 178แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2563 เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อน City RTI ที่เห็นผลสำ�เร็จเป็นรูปธรรม
อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะผู้บริหารเข้าพบหารือความร่วมมือ
กับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก) และดำ�เนินการได้อย่างยัง่ ยืนทัง้ นีเ้ พื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนลงครึ่งหนึ่ง
หรือร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ตามเป้าหมายของ
ทศวรรษ แห่งความปลอดภัยทางถนน
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ในปีงบประมาณ 2559 นายแพทย์อ�ำ นวย กาจีนะ
อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค ได้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ และได้
มีนโยบายให้ด�ำ เนินการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ หรือเรียกว่า City
RTI เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินทาง ลด
ความสูญเสียจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน
ของประชาชนที่อาศัยในเมืองใหญ่ โดยบูรณาการความ
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และนำ�ร่องในเมืองใหญ่ 7
เมืองได้แก่ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนคร
เชียงใหม่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองพัทยา และเทศบาล
เมืองเขารูปช้าง ซึง่ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือวันที่8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

3.2 การขับเคลื่อนด่านชุมชนสู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน
การขับเคลื่อนด่านชุมชนสู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน
“เตรียมชุมชน ไร้เจ็บไร้ตาย ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้”

การขับเคลื่อนด่านชุมชนสู่มาตรการชุมชนความ
ปลอดภัยทางถนน

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

4

ด่ า นชุ ม ชนคื อ จุ ด ตรวจหรื อ จุ ด สกั ด บนถนน
ชุมชน/อบต./หมู่บ้าน โดยความร่วมมือของผู้นำ�ชุมชน
กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และสมาชิกในชุมชน เพื่อสกัด
คนเสี่ยงป้องกันและป้องปรามการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จากการถอดบทเรียนด่านชุมชนที่ประสบความ
สำ�เร็จ พบว่า ปัจจัยที่สำ�คัญ คือ การมีกระบวนการ
ทางสังคม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมชุมชนจากการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดยอมรับในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในด่านชุมชน คือการใช้
“มาตรการชุมชน” มาขับเคลื่อนการทำ�งานด่านชุมชน
เพื่อให้การดำ�เนินงานด่านชุมชนประสบความสำ�เร็จและ
มีความยั่งยืนตลอดทั้งปี
มาตรการชุ ม ชนความปลอดภั ย ทางถนน
คือ การสร้างมาตรการทางสังคม และชุมชนให้เกิด
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการดำ�เนินชีวติ ในระดับพืน้ ที่
โดยอำ�เภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ฝ่ายปกครองในระดับพืน้ ที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
แกนนำ�ชุมชนหมู่บ้านและภาคประชาสังคม ดำ�เนิน
การอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างวินัย
ปรับเปลีย่ นทัศนคติและปลูกจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย
ทางถนน และการจัดเวทีประชาคมให้ชุมชนร่วมกัน
กำ�หนดกติกาหมู่บ้านหรือธรรมนูญชุมชนหมู่บ้าน
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องค์ประกอบส�ำคัญในการขับเคลื่อนด่านชุมชน
ไปสู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน
ในเทศกาลปี ใ หม่ 2559 กรมควบคุ ม โรคได้
ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�แนวทางและสนับสนุนการดำ�เนินด่าน
ชุมชนในพืน้ ที่ 20 จังหวัด จำ�นวน 40 อำ�เภอ โดยใช้หลัก
3 ต.ได้แก่1) ต.เตรียม 2) ต.ตัง้ และ 3) ต.ติดตามผลการ
ถอดบทเรียนในพืน้ ที่ 40 อำ�เภอ พบว่า อำ�เภอ/ด่านชุมชน
ที่ประสบความสำ�เร็จในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ขั้นตอนที่สำ�คัญ คือ การเตรียมชุมชนเพื่อให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งถ้ามีการเตรียมชุมชนที่ดี จะทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานขั้นตอนอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีกระบวนการเตรียมที่สำ�คัญ
1. ธรรมนู ญ อุ บั ติ เ หตุ ชุ ม ชนหรื อ ประชาคม
การจัดทำ�ธรรมนูญอุบัติเหตุชุมชนหรือประชาคม ผู้นำ�
ชุ ม ชน/ฝ่ า ยปกครอง กำ � นั น /ผู้ ใหญ่ บ้ า นหน่ ว ยงาน
ในพื้นที่ ร่วมกับสมาชิกในชุมชน ร่วมกันสร้างข้อตกลง
และกำ�หนดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย
ในการจราจรที่สมาชิกในชุมชนยอมรับ
2. การประกบกลุ่มเสี่ยง การสื่อสารมาตรการ
เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจ ตระหนัก และให้ความร่วม
มือเพื่อลดแรงต้าน โดยเฉพาะการสื่อสารไปยังกลุ่ม
เสี่ยง ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น, กลุ่มดื่มแล้วขับ,กลุ่มขับรถเร็ว
และผู้ขายสุราในชุมชน โดยการประชุมอบรมกลุ่มเสี่ยง
ใช้เสียงตามสาย หรือป้ายสื่อสารมาตรการ เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน
สงกรานต์ 2559
3. การตั้ ง ด่ า นชุ ม ชนเชิ ง รุ ก ในช่ ว งเทศกาล
หรือช่วงที่มีงานสำ�คัญในพื้นที่ ผู้นำ�ชุมชน กลุ่มอาสา
สมัครต่างๆ และสมาชิกในชุมชน “ตัง้ ด่านชุมชนเชิงรุก”
ไม่เฉพาะประจำ�การอยู่ที่ตั้ง ออกมาปฏิบัติหน้าที่บนท้อง
ถนน ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องปรามคนใน
ชุมชนทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง และไม่ให้ออกสูถ่ นนใหญ่ และ
หากมีก�ำ ลังเพียงพอควรจัดให้มชี ดุ เคลื่อนทีต่ ระเวนตรวจ
ตราในพืน้ ที่ เพื่อความครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากขึน้ และควรมี
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง/ตำ�รวจ/ทหาร เป็นกำ�ลังสนับสนุน
การดำ�เนินการตั้งด่านชุมชน

กรมควบคุมโรคได้ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�แนวทาง
และสนับสนุนการดำ�เนินด่านชุมชนในพื้นที่ 20 จังหวัด
จำ�นวน 40 อำ�เภอ โดยใช้หลัก 3 ต.ได้แก่ 1) ต.เตรียม
2) ต.ตั้ง และ 3) ต.ติดตามสรุปผลการดำ�เนินงานด่าน
ชุมชนเทศกาลสงกรานต์ 2559 ในพืน้ ที่ 40 อำ�เภอพบว่า
มีด่านชุมชนทั้งหมด 927 ด่าน มีจำ�นวนผู้ปฏิบัติงาน
จำ�นวน 4,560 คน มีจำ�นวนรถจักรยานยนต์ผ่านด่าน
427,937 คัน มีจำ�นวนรถยนต์ผ่านด่าน 599,581 คัน
จำ�นวนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง 114,706 คน จำ�นวนคนที่ได้
ตักเตือนพฤติกรรมเสี่ยง 65,503 คน และจำ�นวนครั้ง
ของการเกิดอุบัติเหตุ 455 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
ตารางที่ 11 ดังนี้
จำ�นวน

ร้อยละ

81,860 คน

71.37



ไม่สวมหมวกนิรภัย



เมาแล้วขับ

2,960 คน

2.58



ขับรถเร็ว

26,823 คน

23.38



อื่นๆ เช่น ขับรถย้อนศร, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

30,63 คน

2.67



จำ�นวนคนที่ได้ตักเตือนพฤติกรรมเสี่ยง

65,503 คน

57.11

การดำ�เนินงานมาตรการชุมชนในพืน้ ที่ 40 อำ�เภอ
มีท�ำ การประชาคมหมูบ่ า้ นหรือธรรมนูญหมูบ่ า้ นทีช่ ดั เจน
ร้อยละ 50.20 มีการมีการประกบกลุม่ เสีย่ งและการสื่อสาร
มาตรการ และให้คนในชุมชนรับทราบมาตรการ ร้อยละ
65.71 และมีการเตรียมทีมผู้ปฏิบัติประจำ�ด่านชุมชน
ชี้แจงทำ�ความเข้าใจ และซักซ้อมวิธีปฏิบัติงานเชิงรุก
หรือเคลื่อนที่เพื่อความเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง ร้อยละ
68.98
ผลการดำ�เนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน
สงกรานต์ 2559จำ�นวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาล
สงกรานต์ 2555-2559 ในพื้นที่ 40 อำ�เภอ พบว่า
มี จำ � นวนผู้ บ าดเจ็ บ ลดลงร้ อ ยละ 8.59 จาก 2,153

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

พฤติกรรมเสี่ยง

4

ตารางที่ 11 แสดงจำ�นวนและร้อยละของผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ผ่านด่านชุมชน

ในสงกรานต์ 2558 ลดลงเป็น 1,968 ในสงกรานต์ 2559
โดยในถนนชนบทมีแนวโน้มลดลงจาก 461 คน ในปี
2555 ลดลงเป็น 329 คน ในปี 2559 พิจารณาเฉพาะผู้
บาดเจ็บทีด่ มื่ สุรามีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 34.05 ในปี
2555 เป็น 26.37 ในปี 2559 และพิจารณาในกลุม่ ผูข้ บั ขี่
และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และดื่มสุราบนถนนชนบท/
อบต./หมู่บ้าน พบว่า กลุ่มอายุ 15-19 ปี มีจำ�นวนลดลง
20 คน จากสงกรานต์ 2555 - 2558 มีจ�ำ นวนเฉลีย่ 77 คน
เหลือ 47 คนในปี 2559
และสามารถขยายแนวคิดด่านชุมชน/มาตรการ
ชุมชนไปทั่วประเทศผ่านศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัย
ทางถนน จากรายงานศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัย
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ทางถนน พบว่าในเทศกาลสงกรานต์ 2559 มีดา่ นชุมชน ทีร่ ว่ มมือร่วมใจดำ�เนินงานด่านชุมชนจนเป็นผลอย่างเป็น
เฉลีย่ 17,090 ด่าน/วัน มีจ�ำ นวนผูป้ ฏิบตั งิ านในด่านชุมชน รูปธรรม และสามารถขยายแนวทางมาตรการชุมชน/
เฉลีย่ 107,828 คน/วัน สุดท้ายกรมควบคุมโรค ขอขอบคุณ ด่านชุมชนไปทั่วประเทศและมีความต่อเนื่องยั่งยืน
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 20 จังหวัดจำ�นวน 40 อำ�เภอ
แผนภาพที่ 12 จำ�นวนผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวติ ทีด่ มื่ สุรา แผนภาพที่ 13 ร้อยละของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ในพืน้ ที่ 40 อำ�เภอ เปรียบเทียบสงกรานต์ 2555-2559 ที่ดื่มสุราใน 40 อำ�เภอ เปรียบเทียบสงกรานต์
2555-2559

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ที่มา : ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2555- 2559 กระทรวงสาธารณสุข
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4. การด�ำเนินงานโครงการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน
ภายใต้แผนปฏิบตั ริ าชการ กรมควบคุมโรคประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำ�นักโรคไม่ติดต่อได้มีการดำ�เนินงาน จำ�นวน 4 โครงการ ดังนี้

2. โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 1,960,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนางานและติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานของพื้นที่ ภายใต้ โครงการป้องกันและลดการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
2) เพื่อสรุปบทเรียนผลการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 และกำ�หนด
แนวทางการดำ�เนินงานในระยะต่อไป
3) เพื่ อ กำ � หนดมาตรการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของกระทรวงสาธารณสุ ข จากนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายสำ�คัญในปี 2559 ข้อที่ 5 ป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข คือ “ลด
การตายจากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนลง ไม่ เ กิ น 16 ต่ อ ประชากรแสนคน” ในปี 2559 และเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมาย โดยกำ�หนดมาตรการเน้นหนัก 4 มาตรการ คือ มาตรการด้านการจัดการข้อมูลมาตรการด้านการ
ป้องกัน มาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการบริหารจัดการและโครงสร้าง ซึ่งกำ�หนดเป้าหมายในช่วง 3
เดือน Quick win มี 3 เรื่อง คือ
1.1 การบูรณาการฐานข้อมูล ให้มีการ sign MOU ระหว่าง สาธารณสุข ตำ�รวจ บริษัทกลางฯ และมหาดไทย
1.2 การแก้ไขจุดเสี่ยง 5 จุดต่อไตรมาส โดยไตรมาสแรกให้เสร็จสิ้นก่อนเทศกาลปีใหม่
1.3 การจัดตั้ง Trauma & Emergency Administration Unit ในโรงพยาบาลระดับ A S M1
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รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

4

1. โครงการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ (Big City)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 500,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อชีแ้ จงนโยบายการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร และแนวทางการดำ�เนินงานป้องกันการบาด
เจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่
2) เพื่อลงพื้นที่สนับสนุนการจัดการข้อมูล และวางแผนการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการ
จราจรทางถนนและ บันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ผลการดำ�เนินงาน :
มีการปฏิบัติการสอบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลจากห้อง Control Room เพื่อใช้ประโยชน์ ในการป้องกันการบาด
เจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่และขับเคลื่อนการดำ�เนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเขตเมืองใหญ่ (City RTI)

ผลการดำ�เนินงาน :
1) มีการสนับสนุนอุปกรณ์สำ�หรับดำ�เนินงานด่านชุมชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้สามารถดำ�เนินงานด่านชุมชนช่วงเทศกาลได้
2) ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายตามมาตรการเน้นหนัก 4 มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรการ
ด้านการจัดการข้อมูลมาตรการด้านการป้องกัน มาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการบริหารจัดการและ
โครงสร้าง
3) ได้พื้นที่ต้นแบบ (3 พื้นที่) ที่ถอดบทเรียนการดำ�เนินงานใน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดการตาย
จากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
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3. โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเฝ้าระวังและการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนไปสู่
การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บและมาตรการชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 1,484,294 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องของอำ�เภอเสีย่ งสูงให้สามารถใช้ประโยชน์ขอ้ มูลในการจัดทำ�แผนและ
ขับเคลื่อนมาตรการชุมชนป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยใช้หลัก 5 ส. และเตรียมความพร้อมในการตั้งด่านชุมชนช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ปี 2559
ผลการดำ�เนินงาน :
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของกระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อนงานป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน โดยใช้กระบวนการ 5 ส. รวมทัง้ ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเฝ้าระวังและการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนไปสู่การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันการบาด
เจ็บ มาตรการชุมชน และแนวทางปฏิบัติหลัก 3 ต. ตั้งด่านชุมชน สกัดจุดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
4. โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บ ปี 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 3,450,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อผลิตสื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
2) เพื่อผลิตสื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันการจมนํ้า
ผลการดำ�เนินงาน :
ได้สอื่ สนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ให้กบั ประชาชน และหน่วยงานในพืน้ ที่
ได้นำ�ไปใช้เผยแพร่ต่อไป
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2559
รายงานประจำ�ปี

สวนที่ 5
สถานการณ

และผลการดำเนินงานปองกัน
การบาดเจ็บจากสาเหตุอน่ื ๆ
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สถานการณ์และผลการด�ำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
1. สถานการณ์และผลการด�ำเนินงานป้องกันการตกน�ำ้ จมน�ำ้ ของเด็ก
อายุตำ�่ กว่า 15 ปี
1.1 สถานการณ์การตกนํ้า จมนํ้าของเด็ก อายุต่ำ�กว่า 15 ปี
ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558
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การจมนํ้ า เป็ น สาเหตุ นำ � ของการเสี ย ชี วิ ต จาก
สาเหตุการบาดเจ็บ (Injury) โดยทั่วโลกพบว่า ในแต่ละ
ปีมีคนจมนํ้าเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน คนที่จมนํ้าเสีย
ชีวิต มากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มอายุตํ่ากว่า 25 ปี
ทั้งนี้ ในกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีพบว่าการจมนํ้าเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 (เสียชีวิตปีละ 140,219
คน) รองจากโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบ (Meningitis) และ
เอดส์ (HIV) (1)
สำ�หรับประเทศไทยในกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี
การจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเมื่อเทียบ
กั บ ทุ ก สาเหตุ ทั้ ง โรคติ ด เชื้ อ และโรคไม่ ติ ด เชื้ อ (2 - 4)
แนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า
15 ปี ค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.
2549 ที่กรมควบคุมโรคเริ่มดำ�เนินการทำ� Intervention
โดยจากเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 2549) มีเด็กเสียชีวิตจาก
การจมนํ้าเฉลี่ยปีละ 1,500 คน หรืออัตราการเสียชีวิต
ต่อประชากรเด็กแสนคนอยู่ในช่วง 9.1 - 11.5 แต่ใน
ปี พ.ศ. 2558 พบว่า การเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็ก
อายุตาํ่ กว่า 15 ปี เท่ากับ 701 คน หรือมีอตั ราการเสียชีวติ
ต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5.9 (5) (แผนภาพที่ 14)
ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 50 (แผนภาพที่ 14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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อั ต ราป่ ว ยตาย (Case Fatality Rate)
จากการจมนํ้า เท่ากับร้อยละ 31.9 ลดลงมากกว่าใน
ช่วงปีที่ผ่านมา (6) กลุ่มประชากรเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 21.9 เมื่อจำ�แนกเป็นรายกลุ่ม
อายุพบว่า ก่อนปี พ.ศ. 2558 กลุ่มอายุ 5 - 9 ปีมี
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ต่ อ ประชากรเด็ ก แสนคนสู ง ที่ สุ ด
รองลงมาคือเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2558
พบว่า กลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี มีอัตราการเสียชีวิตต่อ
ประชากรเด็กแสนคนสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 6.9 (แผนภาพที่ 15)
เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าสูงกว่า
เพศหญิงประมาณ 2 เท่าตัว ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วง
ทีม่ เี ด็กจมนาํ้ เสียชีวติ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือมีนาคม และ
พฤษภาคม ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา (5)

The Global Report on Drowning. World Health Organization; 2014.
สถานการณ์การตกนํ้า จมนํ้าของเด็กในประเทศไทย. สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2552.
จำ�นวน ร้อยละ และอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ พ.ศ. 2546 - 2558. สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2559.
ทบทวนวรรณกรรมการจมนํ้าของเด็ก. สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2550.
จำ�นวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้า พ.ศ. 2549 - 2558. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข; 2559.

แผนภาพที่ 14 จำ�นวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี จากการตกนํ้า
				 จมนํา้ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2542 – 2558 (ค.ศ. 1999 – 2015)

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ : สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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แผนภาพที่ 15 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี จากการตกนํ้า จมนํ้า
				 ประเทศไทย จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2546 – 2558 (ค.ศ. 2003 – 2015)

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ : สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

จากข้อมูลการเฝ้าระวังในช่วงปิดเทอมและข้อมูล
การสอบสวน พบว่า กลุ่มเด็กเล็ก ส่วนใหญ่มักเกิดจาก
การเผอเรอของผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็กทีม่ กั จะคิดว่าแหล่ง
นาํ้ ดังกล่าวไม่มคี วามเสีย่ งต่อเด็ก และไปทำ�กิจกรรมบาง
อย่างเพียงระยะเวลาสัน้ เช่น เข้าห้องนํา้ ทำ�กับข้าว ส่วน
ในกลุ่มเด็กโตอายุมากกกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ชวนกันไปเล่นนํ้า และเด็กมักจะจมนํ้าเสียชีวิตพร้อมกัน
ครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็กไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอด
ในนํ้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไป
ช่วยคนที่ตกนํ้า
ทั้งนี้จากการศึกษาของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2556 พบว่า เด็กไทยอายุตาํ่ กว่า 15 ปี
ว่ายนํ้าเป็นร้อยละ 23.7 และว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอดได้
(มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะการเอาชีวิต
รอด และทักษะการช่วยเหลือ) เพียงร้อยละ 4.4 (7) และ
จากการสำ�รวจการใช้เสื้อชูชีพของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทย
ยังมีการใช้ค่อนข้างตํ่า ในกลุ่มเด็กมีการสวมเสื้อชูชีพที่
ถูกต้อง ร้อยละ 6.0 ขณะที่ในทุกกลุ่มอายุมีเพียงร้อยละ
4.2 ที่มีการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้อง (8)
จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) ของโรงพยาบาลเครือข่ายขนาดใหญ่ จำ�นวน
33 แห่ง ของสำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี
พ.ศ. 2558 พบว่า สถานทีท่ เี่ ด็กตกนํา้ จมนํา้ อยูท่ บี่ า้ นและ
บริเวณบ้านสูงที่สุด (ร้อยละ 36.6) แหล่งนํ้าที่มีเด็กเสีย
ชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าสูงที่สุดคือ แหล่งนํ้าธรรมชาติ

(ร้ อ ยละ 39.2) รองลงมาคื อ อ่ า งอาบนํ้ า (ร้ อ ยละ
6.8) และสระว่ายนํ้า (ร้อยละ 2.7) ส่วนการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลพบว่าเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ที่บาดเจ็บ
รุนแรงจากการตกนํ้าจมนํ้าถูกนำ�ส่งโดยญาติหรือผู้เห็น
เหตุการณ์มากที่สุด ร้อยละ 49.5 รองลงมาคือหน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 47.3 (6)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูง
ที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)
และภาคเหนือ โดยมีอตั ราการเสียชีวติ ต่อประชากรแสน
คน เท่ากับ 7.1, 6.0, 5.9 และ 5.2 ตามลำ�ดับ (5) (ข้อมูล
มรณบัตร ปีพ.ศ. 2558) เมื่อจำ�แนกการเสียชีวติ เป็นราย
จังหวัดโดยใช้ฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2558 พบว่า จังหวัดใน
เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง) อัตราการเสียชีวิตต่อ
ประชากรแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือจำ�นวนคน
เสียชีวติ ตัง้ แต่ 20 คนขึน้ ไปมีจ�ำ นวน 23 จังหวัด จังหวัด
ในเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งปานกลาง (พืน้ ทีส่ เี หลือง) อัตราการเสีย
ชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5 - 7.4 มีจำ�นวน
28 จังหวัด และจังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (พื้นที่สี
เขียว) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อย
กว่า 5 มีจำ�นวน 26 จังหวัด
เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2556 - 2558
พบว่า จังหวัดในพืน้ ทีเ่ สีย่ งมากลดลงอย่างชัดเจน (ภาพที่ 3)
ทัง้ นีเ้ มื่อจำ�แนกเป็นรายจังหวัดพบว่า ปี พ.ศ.2558 จังหวัด
ที่มีทั้งจำ�นวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็ก
แสนคนสูงที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์
เพชรบูรณ์ ปัตตานี (ตารางที่ 12 และ ตารางที่ 13 )

5
(5) จำ�นวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้า พ.ศ. 2549 - 2558. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข; 2559.
(6) การเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance System: IS) ปี พ.ศ. 2550 - 2558. สำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุม;
2559.
(7) แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การดำ�เนินงานป้องกันการจมนํ้า (ฉบับปรับปรุง). สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม
โรค; 2558.
(8) ก้าวแรก...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมนํ้า (Merit Maker… Drown No More). สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2558.
(9) สรุปผลการดำ�เนินงานผู้ก่อการดี ป้องกันการจมนํ้า (Merit Maker). สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2559.
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แผนภาพที่ 16 เปรียบเทียบการเสียชีวติ จากการจมนํา้ ของเด็กอายุตาํ่ กว่า 15 ปี ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 - 2558
				 จำ�แนกตามเขตพื้นที่เสี่ยง

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปี พ.ศ. 2556
จังหวัด
สระแก้ว
ประจวบคีรีขันธ์
พังงา
อุตรดิตถ์
ฉะเชิงเทรา
สุรินทร์
มุกดาหาร
พิษณุโลก
สมุทรสงคราม
ศรีสะเกษ

ปี พ.ศ. 2557
จำ�นวน
จังหวัด
จำ�นวน
24.7 ตราด
14.3
17.9 สุรินทร์
14.2
16.7 อุดรธานี
13.7
15.6 สระแก้ว
13.4
15.3 ภูเก็ต
13.3
14.3 เพชรบุรี
13.3
13.2 พังงา
13.1
12.9 พิจิตร
12.6
12.7 ประจวบคีรีขันธ์
12.0
12.5 จันทบุรี
11.5

ปี พ.ศ. 2558
จังหวัด
จำ�นวน
ตราด
14.5
หนองบัวลำ�ภู
13.5
สิงห์บุรี
12.0
สุรินทร์
11.9
เพชรบูรณ์
11.8
ปัตตานี
11.3
ระนอง
10.8
เลย
10.4
ประจวบคีรีขันธ์
10.0
บุรีรัมย์
10.0

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

อันดับ

5

ตารางที่ 12 จังหวัดทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ ต่อประชากร 100,000 คนจากการจมนาํ้ ของเด็กอายุตาํ่ กว่า 15 ปี สูงทีส่ ดุ
10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2556 - 2558

ตารางที่ 13 จังหวัดที่มีจำ�นวนการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี สูงที่สุด 10 อันดับแรก
ปี พ.ศ. 2556 - 2558
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปี พ.ศ. 2556
จังหวัด
จำ�นวน
สุรินทร์
40
นครราชสีมา
36
ศรีสะเกษ
36
บุรีรัมย์
34
อุบลราชธานี
31
สระแก้ว
28
สุราษฎร์ธานี
25
กรุงเทพมหานคร
23
ขอนแก่น
22
สงขลา
22

ปี พ.ศ. 2557
จังหวัด
อุดรธานี
สุรินทร์
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ชลบุรี
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
กรุงเทพมหานคร
ศรีสะเกษ
สงขลา

ปี พ.ศ. 2558
จำ�นวน
จังหวัด
จำ�นวน
41 สุรินทร์
32
39 บุรีรัมย์
31
39 นครราชสีมา
31
23 อุดรธานี
23
22 อุบลราชธานี
23
22 เพชรบูรณ์
21
22 ปัตตานี
21
21 นครศรีธรรมราช
20
19 ชลบุรี
18
19 ขอนแก่น
18

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

5
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1.2 ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ กำ � หนดเป้ า หมายการ
ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า
15 ปี ภายใน พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 3.5 ต่อประชากรเด็ก
อายุตํ่ากว่า 15 ปี แสนคน ปีงบประมาณ 2559 ตัว
ชี้วัดเป้าหมายในการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของ
เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากรเด็ก
อายุตํ่ากว่า 15 ปี

ผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย พบว่า
ปี 2559 อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการจมนํ้ า ของเด็ ก
อายุตํ่ากว่า 15 ปี เฉลี่ย 5.64 ต่อประชากรแสนคนตํ่า
กว่ า ค่ า เป้ า หมาย ส่ ว นรายเขตสุ ข ภาพพบว่ า ตํ่า กว่ า
ค่าเป้าหมาย 6 เขต และสูงกว่าค่าเป้าหมาย 6 เขต
ดังแผนภาพที่ 17

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

5

แผนภาพที่ 17 แสดงอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนต่ อ แสนประชากรเปรี ย บเที ย บค่ า เป้ า หมาย
ปีงบประมาณ 2559

ที่มา : สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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1.3 ผลงานเด่นด้านการป้องกันการจมน้ำ�ในเด็ก
1.3.1 สร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

5

ป้ อ งกั น การจมนํ้ า ...ประชาชนได้ ป ระโยชน์
อย่างไร…
เหตุ...
ทั่วโลก การจมนํ้าเป็นสาเหตุนำ�ของการเสียชีวิต
จากสาเหตุการบาดเจ็บ (Injury) โดยพบว่า ในแต่ละปีมเี ด็ก
อายุตาํ่ กว่า 15 ปีเสียชีวติ จากการจมนํา้ ปีละ 140,219 คน
การจมนํา้ เป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับหนึง่ ของเด็กไทย
อายุตา่ํ กว่า 15 ปี ช่วง 10 ปีทผ่ี า่ นมา (ปี พ.ศ. 2549 - 2558)
เด็กไทยเสียชีวิตจากการจมนํ้าแล้วเกือบ 11,000 คน
กำ�ลัง...ทำ�
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว สำ � นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรม
ควบคุมโรค ได้เริ่มดำ�เนินมาตรการป้องกันการจมนํ้ามา
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 โดยเริ่มจากการใช้ข้อมูลเพื่อ
ผลักดันในเชิงนโยบายโดยอาศัยช่วงเหตุการณ์ต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ อุทกภัย สร้างกระแส
ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์
ทุกปี และดำ�เนินการในมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านการให้ความรู้ เช่น การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/
ผู้ดูแลเด็กผ่านสถานบริการสาธารณสุข การจัดทำ�หลัก
สูตรว่ายนํา้ เพื่อเอาชีวติ รอดและสอนให้แก่เด็ก ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น กำ�จัดแหล่งนํ้าเสี่ยง สร้างรั้ว
ล้ อ มรอบแหล่ ง นํ้ า เสี่ ย ง ติ ด ป้ า ยคำ � เตื อ น จั ด ให้ มี
อุ ป กรณ์ ช่ ว ยคนตกนํ้ า ไว้ บ ริ เ วณแหล่ ง นํ้ า เสี่ ย ง ด้ า น
นโยบายกฎหมาย/กฎระเบียบ เช่น การผลักดันให้เกิด
ฉลากคำ�เตือนบนอ่างอาบนํ้าเด็ก การผลักดันนโยบาย
ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมดำ�เนินการ และด้านการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรู้หรือทักษะในปฐมพยาบาล/CPR
ที่ผ่านมา พื้นที่มักมีการดำ�เนินงานป้องกันการ
จมนํ้าเพียงมาตรการเดียว ซึ่งไม่ช่วยในการป้องกัน
การจมนํ้ามากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว
ในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
จึงได้กำ�หนดกลยุทธ์ “การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการ
ดี (Merit Maker)” ขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นให้
พื้นที่เกิดการดำ�เนินงานป้องกันการจมนํ้าแบบสหสาขา
ต่ อ เนื่ อ ง และครอบคลุ ม ในทุ ก มาตรการ รวมทั้ ง ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยเกณฑ์ผู้ก่อการดีประกอบ
ด้วย 10 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ นโยบาย การบริหารจัด
การสถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง
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การดำ�เนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การ
เรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด การสอน
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ (CPR) การสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล
ซึง่ จะเห็นว่าแต่ละองค์ประกอบของผูก้ อ่ การดี คือมาตรการ
ป้องกันการจมนํ้าที่สำ�คัญ
ประชาชน...ได้
ภายหลั ง จากที่ สำ � นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ ดำ � เนิ น การทำ �
Intervention ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 พบว่า แนวโน้ม
การเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยจากเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 2549) มีเด็ก
เสี ย ชี วิ ต จากการจมนํ้ า เฉลี่ ย ปี ล ะ 1,500 คน แต่ ใ นปี
พ.ศ. 2558 พบว่า การเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็ก
อายุตา่ํ กว่า 15 ปี เท่ากับ 701 คน ซึง่ ลดลงกว่าร้อยละ 50
การดำ�เนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ก่อให้
เกิดประโยชน์ โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ ดังเช่นในปี
พ.ศ. 2558 มีทมี ผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) จำ�นวน 335 ทีม
ครอบคลุม 227 อำ�เภอ ใน 35 จังหวัด และปี พ.ศ. 2559
มีทมี ผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) จำ�นวน 744 ทีม ครอบคลุม
376 อำ�เภอ ใน 65 จังหวัด ซึ่งมีผลทำ�ให้ทั้ง 2 ปีที่ดำ�เนิน
การนั้น เกิดการจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง จำ�นวน 4,165 แห่ง
ให้มีการดำ�เนินงานสร้างรั้วหรือติดป้ายคำ�เตือนและจัดให้
มีอปุ กรณ์ชว่ ยคนตกนํา้ ไว้บริเวณแหล่งนํ้าเสีย่ งเพื่อป้องกัน
การจมนํ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำ�นวน 3,553 แห่ง มีการ
ให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็กทุกคน และการจัดการสิ่ง
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่
เล่นทีป่ ลอดภัยสำ�หรับเด็ก สถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/
โรงเรียน จำ�นวน 3,504 แห่ง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการจมนํ้าแก่ประชาชนและเด็กในพื้นที่อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง พื้นที่มีวิทยากรเพื่อสอนหลักสูตรว่ายนํ้า
เพื่อเอาชีวิตรอด จำ�นวน 7,226 คน เด็กอายุ 6 - 14 ปี
ได้เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด จำ�นวน 151,787
คน คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
(CPR) จำ�นวน 48,366 คน มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
เด็กจมนํ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ จำ�นวน 73 ครั้ง มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จำ�นวน 3,660 ครั้ง และ
มีผลการศึกษาวิจยั หรือติดตามประเมินผล จำ�นวน 73 เรื่อง

(10) การประเมินผลการรับรู้ข่าวสาร การจมนํ้าของเด็กในประเทศไทย. สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค; 2556.

69

5

ใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ ซึง่ แตกต่างกับในบางประเทศ
ที่ดำ�เนินการภายใต้ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
การกุศลหรือองค์กรภาครัฐเพียงอย่างเดียว จึงไม่เกิด
ความยัง่ ยืน เพราะเมื่อทุนสนับสนุนหมด การดำ�เนินการ
ก็จะสิ้นสุดไปด้วย
การดำ�เนินงานป้องกันการจมนํา้ โดยใช้ทมี ผูก้ อ่ การดี
(Merit Maker) นั้น เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระดับ
ฐานรากที่เกิดขึ้นจากชุมชน โดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่
เพื่ อ ดำ � เนิ น การแก้ ปั ญ หาของชุ ม ชนตามบริ บ ทของ
ชุมชนเอง ดังนัน้ หากหน่วยงานระดับพืน้ ทีด่ �ำ เนินการผลักดัน
และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ที ม ผู้ ก่ อ การดี (Merit Maker)
ขึ้นได้ ในทุกชุมชน ก็จะเป็นกลไกสำ�คัญที่จะสามารถลด
ปัญหาการจมนาํ้ ลงได้ นอกจากกลยุทธ์ผกู้ อ่ การดี (Merit
Maker) แล้ว ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในวงกว้าง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิด
การดำ�เนินงานในพื้นที่ด้วย
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ปัญหา...
แม้ว่าการป้องกันการจมนํ้าจะมีการดำ�เนินการ
มาระยะหนึ่งแล้ว แต่หากเปรียบเทียบกับเรื่องการบาด
เจ็บจากการจราจรที่ดำ�เนินการมานาน การป้องกันการ
จมนาํ้ ก็ยงั เป็นเพียงเด็กเริม่ หัดเดินเท่านัน้ ดังนัน้ จากการ
ศึกษาของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.
2556 (10) จึงพบว่า ประชาชนเกือบร้อยละ 50 ยังเห็น
ว่าการตกนํ้า จมนํ้าเป็นเรื่องของเคราะห์กรรม รวมทั้ง
ผูบ้ ริหารหน่วยงานในระดับพืน้ ทีย่ งั เข้าใจว่า ไม่ใช่บทบาท
หน้าที่ของหน่วยงาน ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานดำ�เนินการได้
ลำ�บาก แม้ว่าจะเป็นปัญหาในพื้นที่นั้นๆ ก็ตาม
ทำ�...ต่อไป
กลยุ ท ธ์ “ผู้ ก่ อ การดี (Merit Maker)” เป็ น
กระบวนการทีก่ อ่ ให้เกิดการดำ�เนินงานป้องกันการจมนํา้
ในพื้นที่อย่างยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่ต้องเห็นปัญหาร่วม
กัน จากนั้นจึงมีการดำ�เนินการในรูปแบบสหสาขาและ

2. สถานการณ์และผลการด�ำเนินงานการป้องกันพลัดตก
หกล้มในผูส้ งู อายุ
2.1 สถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
การพลั ด ตกหกล้ ม ในผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขที่สำ�คัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ
สองของกลุม่ การบาดเจ็บโดยไม่ได้ตงั้ ใจรองจากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนของกลุม่ ผูส้ งู อายุโดยการพลัดตกหกล้มมีตงั้ แต่
การล้มบนพืน้ ระดับเดียวกันจากการลื่น สะดุด ก้าวพลาด
ถูกผู้อื่นชนหรือดัน หรือการล้มจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับ
หนึ่ง เช่น ตกจากการปีน ตกบันได การตกหรือล้มจาก
เก้าอี้ เตียง รถเข็น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

แผนภาพที่ 18 อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการพลั ด ตก
หกล้มของประชากรไทยเปรียบเทียบระหว่างรวมทุก
กลุ่มอายุและกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน
ปี พ.ศ. 2549 - 2558
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ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

ในแต่ ล ะปี ทั่ ว โลกมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากการพลั ด ตก
หกล้มประมาณ 424,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 1,160
คน[1]ขณะที่ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตกว่า 1,000
คน หรื อเฉลี่ ย วั นละ 3 คน และมี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องโดยเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า
เพศหญิงถึง 3.5 เท่าและเมื่อพิจารณาตามเขตสุขภาพ
พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้
สูงอายุสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศในเขตสุขภาพที่ 1,5,
2, 11,10 และ 6 ตามลำ�ดับดังแสดงในแผนภาพที่
18, 19 และ 20 [2]
แผนภาพที่ 19 อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการพลั ด ตก
หกล้มของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรผู้สูงอายุ
แสนคนปี พ.ศ. 2551 - 2558

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

1. World Health Organization. Fact Sheet: Falls [Online]. 2012. [Cited 2013 December 20]. Available from: http://
www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs344/en/
2. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. ข้อมูลมรณบัตร ปี พ.ศ. 2558
[ซีดีรอม]. นนทบุรี; 2559.
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แผนภาพที่ 20 อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการพลั ด ตก แผนภาพที่ 21 ร้อยละของสาเหตุการพลัดตกหกล้ม
หกล้มของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรผู้สูงอายุ ของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปปี พ.ศ. 2558
แสนคน จำ�แนกตามเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2558

ที่ ม า : ข้ อ มู ล ระบบเฝ้ า ระวั ง การบาดเจ็ บ แห่ ง ชาติ (IS)
		 สำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2558.

ทัง้ นี้ มีผสู้ งู อายุประมาณ 1 ใน 3 พลัดตกหกล้มทุก
ปีซงึ่ สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบน
พื้นระดับเดียวกัน มากถึงร้อยละ 60 และมีเพียงร้อยละ
5.80 เกิดจากการตกหรือล้มจากบันไดและขั้นบันไดเมื่อ
พิจารณาตามเพศพบว่าผู้สูงอายุเพศหญิงมีการบาดเจ็บ
จากการพลัดตกหกล้มสูงกว่าเพศชายกว่า 1.5 เท่า
โดยเพศชายร้อยละ 60 หกล้มบริเวณนอกบ้าน ขณะเดินทาง
และในสถานทีท่ �ำ งาน เช่น ถนนในซอยและถนนใหญ่ขา้ ม
สะพาน จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ล้ม บนรถเมล์ ไร่ นา
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในขณะที่เพศหญิงร้อยละ 55
หกล้มในตัวบ้านและบริเวณรั้วบ้าน เช่น ห้องนอน ห้อง
ครัว และห้องนํ้า เป็นต้นดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5
นอกจากนีย้ งั ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ กระดูก
หัก และการบาดเจ็บที่ศีรษะ โดยเฉพาะกระดูกสะโพก
หักมีมากกว่า 3,000 คนต่อปี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลด
ลงจากความพิการและต้องพึ่งพาผู้อื่น [3-4]

แผนภาพที่ 22 จำ�นวนผู้บาดเจ็บจากการพลัดตก
หกล้มของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำ�แนกตามเพศ
ปี พ.ศ. 2554 - 2558
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ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2558.

ที่มา : ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ (IS)
สำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

3. สำ�นักงานสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทย. รายงานการสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ ที่ 4 ปี พ.ศ. 2551-2.
พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: บริษัท เดอะกราฟิโก ซิสเต็มส์ จำ�กัด.
4. สำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ (IS) ปี พ.ศ. 2554 - 2558
[ซีดีรอม]. นนทบุรี; 2559.
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ดั ง นั้ น การป้ อ งกั น พลั ด ตกหกล้ ม ในผู้ สู ง อายุ ที่ ข้อเสนอแนะ
สำ�คัญ คือ การประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
1. สถานการณ์การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการ
ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามอายุอย่างต่อ
หกล้มมาก่อน และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยฝึก
เนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป ส่วนหนึ่งมา
การทรงตัวและการออกกำ�ลังกายเพื่อเพิม่ ความแข็งแรง
จากการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุ ในระยะ 10 ปี
ของกล้ามเนื้อ กรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำ�ตัวและกินยา
ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 9 ล้านคน หรือร้อยละ 14 ของ
หลายชนิด ควรจะรู้ผลข้างเคียงของยาที่ ใช้ รวมถึง
ประชากรจากการเปลีย่ นแปลงทางร่างกายและความ
การประเมินและปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัย
เสื่อมตามวัยทำ�ให้มีปัญหาทั้งโรคไม่ติดต่อและการ
ต่ อ การดำ � เนิ น ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ เช่ น ควรอยู่ บ้ า น
บาดเจ็บ โดยเฉพาะการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ชั้นเดียว กรณีบ้าน 2 ชั้น ควรจัดให้อยู่ชั้นล่าง และ
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน ทั้งด้าน
เตี ย งนอนควรมี ค วามสู ง ระดั บ ข้ อ พั บ เข่ า เก็ บ บ้ า น
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม และสถานที่ ส าธารณะ
ให้เป็นระเบียบ พื้นไม่ลื่นไม่เปียก มีแสงสว่างเพียง
ควรปรับให้ปลอดภัยต่อการดำ�เนินชีวิต และเข้าร่วม
พอทั้งทางเดินและบริเวณบ้าน ให้ผู้สูงอายุมองเห็น
กิจกรรมของผู้สูงอายุรวมถึงสนับสนุนและให้ความ
ได้ชดั เจน มีราวจับภายในบ้านและห้องนํา้ มีทนี่ งั่ สำ�หรับ
สำ � คั ญ ต่ อ กิ จ กรรมป้ อ งกั น การพลั ด ตกหกล้ ม ของ
อาบนํ้า ใช้ โถส้วมแบบชักโครก และไม่ควรล็อคประตู
ผู้สูงอายุในพื้นที่หรือชุมชน
ขณะใช้ห้องนํ้า นอกจากนี้ ผู้นำ�ชุมชนและคนในชุมชน
2. จากการศึกษาที่ผ่านมา[5-8]พบว่าการพลัดตกหกล้ม
ควรร่วมกันสำ�รวจสิง่ แวดล้อมหรือจุดเสีย่ งและปรับปรุง
ในผู้สูงอายุป้องกันได้ด้วยการประเมินความเสี่ยง
แก้ไข เช่น พื้นทางเดิน ถนน และสถานที่สาธารณะ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลายๆ ปัจจัย ร่วมกับ
เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันพลัดตก
ที ม สหสาขา ในกลุ่ ม เสี่ ย งสู ง ทั้ ง ในสถานบริ ก าร
หกล้มในชุมชน เช่น การออกกำ�ลังกายแบบไทเก็ก
สาธารณสุขและในชุมชน ซึ่งสามารถลดการพลัด
โยคะ รำ�มวยจีน เป็นต้น
ตกหกล้มได้ร้อยละ 25 - 30 ดังนั้นการป้องกันควร
ดำ�เนินการทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีประวัติการพลัดตก
หกล้ม และกลุม่ ผูส้ งู อายุที่ไม่เคยหกล้มเพื่อลดโอกาส
เกิดการพลัดตกหกล้มซํ้า และป้องกันการพลัดตก
หกล้มรายใหม่

5

5. Haines TP, Bennell KL, Osborne RH, Hill KD. Effectiveness of targeted falls prevention programmein subacute
hospital setting: randomized controlled trial. BMJ. 2004 March; 328.
6. Cameron ID, Murray GR, Gillespie LD, Robertson MC, Hill KD, Cumming RG, et al. Interventionsfor preventing
falls in older people in nursing care facilities and hospitals (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews.
2010; Issue 1.
7. Gillespie LD,Robertson MC,Gillespie WJ,Sherrington C,Gates S,Clemson LM,Lamb SE. Interventions for preventing falls in older people living in the community (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2009;
Issue 2.
8. Phelan EA,Mahoney JE,Voit JC,Stevens JA. Assessment and management of fall risk in primary care settings.
Med Clin North Am. 2015;99(2):281-93.
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3. การด�ำเนินงานโครงการป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอนื่ ๆ
ภายใต้แผนปฏิบตั ริ าชการกรมควบคุมโรคประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำ � นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ ได้ ดำ � เนิ น งานป้ อ งกั น เด็ ก จมนํ้ า และการพลั ด ตกหกล้ ม ในผู้ สู ง อายุ จำ � นวน
2 โครงการ ดังนี้
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2. โครงการการป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นที่สำ�คัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 258,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแจกแจงแนวทางการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บให้กับสถานบริการสาธารณสุข และตัวแทนเครือข่าย
สถานบริการในพื้นที่นำ�ร่องเพื่อจัดทำ�แบบประเมินการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุออนไลน์ และผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อ
ใช้ ในการเผยแพร่โครงการต่อไป
ผลการดำ�เนินงาน :
พืน้ ทีเ่ ครือข่ายนำ�ร่องสามารถเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังจากการบาดเจ็บจากสาเหตุอนื่ ทีส่ �ำ คัญได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถเผยแพร่ลงสู่ประชาชนได้จริง

5

1. โครงการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมนํ้าเชิงบูรณาการปี 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 3,000,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำ�เนินงานป้องกันการจมนํ้า และสร้างแรงจูงใจ/กระตุ้นให้เครือข่ายมีการดำ�เนินงาน
ป้องกันการจมนํ้าในมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานผู้ก่อการดีฯ(Merit Maker)...ป้องกันการจมนํ้า
3) เพื่อผลักดันและสนับสนุนการดำ�เนินงานในพื้นที่ รวมทั้งให้คำ�ปรึกษาภาคีเครือข่ายในการดำ�เนินงานร่วมกัน
ผลการดำ�เนินงาน :
1) สามารถนำ�แนวทางการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บในเด็กไปใช้ได้จริงโดยสถานบริการสาธารณสุขและนำ�
เสนอผลการดำ�เนินงานของประเทศไทยสู่ประชาชนทั่วประเทศ
2) ผลักดันให้การป้องกันการจมนํา้ เรื่อง การเอาชีวติ รอดทางนาํ้ และการช่วยเหลือ ไปอยู่ในนโยบาย “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ
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การดำเนินงาน




ดานยุทธศาสตรและแผนงาน
ดานการพัฒนาองคกร
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การด�ำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
ป้องกันโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
1. ผลงานเด่น
1.1 การพัฒนากฏหมายพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ....
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ในปัจจุบัน สถานการณ์ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็น
ปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันดับ
หนึง่ ของโลก ทัง้ ในมิตขิ องจำ�นวนการเสียชีวติ และภาระ
โรคโดยรวม ในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อทั่ว
โลกประมาณ 38 ล้านคน โดยประชากรจำ�นวนสามใน
สี่หรือประมาณ 28 ล้านคนอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
รายได้ตํ่าและ ปานกลาง สำ�หรับประเทศไทย ประชากร
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมีจำ�นวนเพิ่ม
ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียปีสขุ ภาวะ
และต้นทุนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มเพิม่
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดจากกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อที่สำ�คัญ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ทั้งนี้
จากรายงานการสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ในปี 2557 พบการป่วย ด้วยโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ โดยหนึง่ ในสามของประชากรไทย
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่สำ�คัญ โดยความชุกของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
เพิม่ ขึน้ จากประมาณร้อยละ 7 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 9
ความชุกของผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
จากประมาณร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ
25 รวมถึงความชุกภาวะนาํ้ หนักเกินและอ้วน ร้อยละ 30
และร้อยละ 7 ตามลำ�ดับ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยทางสังคม เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง
กลยุทธ์ทางการตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและทำ�ให้ประชาชนป่วย
ด้วยโรคไม่ติดต่อ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบปัญหา
กรณี ก ารเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ ในลั ก ษณะกลุ่ ม ก้ อ น เช่ น
อาการไตวายแบบเฉียบพลัน หัวใจล้มเหลวเนื่องจากขาด
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วิตามินบี 1 โรคแคระแกรนทีเ่ กิดจากฮอร์โมนไทรอยด์ตาํ่
ซึ่งเกิดกับประชาชนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้ต้อง
ขัง ลูกเรือประมง และเด็กในสถานสงเคราะห์ ซึง่ ปัญหา
เหล่านี้ จำ�เป็นต้องมีการสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง
การป้องกัน หรือการควบคุมโรคเป็นกรณีเฉพาะ
		 เนื่องจากมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และรูปแบบ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่ใช้ ใน
การดำ�เนินงานอยู่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอต่อการ
จัดการปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ
ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร
โดยประการที่สำ�คัญคือ มาตรการทางกฎหมายที่มีการ
ใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถนำ�มาใช้แก้ปัญหา
ที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อได้ โดยตรง กรมควบคุมโรคจึง
เล็งเห็นความจำ�เป็นที่จะต้องมีจัดทำ�กฎหมายระดับพระ
ราชบัญญัติเพื่อนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง
ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ให้ เ ข้ ม แข็ ง และมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อันจะส่งผลต่อการลดโรคและปัจจัย
เสีย่ งระดับประชากรและชุมชน โดยมุง่ เน้นการจัดการกับ
โรคไม่ติดต่อและกลุ่มอาการของโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้น
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนทั่วไป
รวมถึงการบูรณาการในการดำ�เนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรค ไม่ติดต่อจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน
บริการสุขภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหา
อันจะส่งผลให้เกิดระบบการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อที่
สามารถเข้าถึงได้อย่างครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์
และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการด้าน
สุขภาพอย่างครอบคลุม เกิดความตระหนัก และมีส่วน
ร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และ Dr.Renu Garg ผู้แทน WHO และ Dr.John McArthur
ผู้แทน CDC-TUC และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และสวิสเซอร์แลนด์

ซึ่ ง ร่ า งพ.ร.บ.นี้จะเน้น ไปที่ก ารควบคุมโรคเป็ น
สำ�คัญ และจะเป็นกฎหมายที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่าง
และ ไม่ทบั ซ้อนกับกฎหมายเดิมทีม่ อี ยู่ เช่น การคุม้ ครอง
ผู้บริโภค ราคาสินค้าและบริการ ภาษี อาหาร บุหรี่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้สร้างกลไก
สำ�คัญใหม่ คือการให้มีการประเมินสุขภาพประชาชน
ระดับประเทศ เพื่อเฝ้าระวังในการแก้ปัญหาระยะยาว
ต่อไป ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ่ นกระบวนการนำ�เสนอเข้าสูก่ ารพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญใน 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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ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
ศึกษาบทบาท ทิศทาง ภารกิจ และอำ�นาจหน้าทีข่ องกรม
ควบคุมโรค และรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนากรอบ
โครงร่ า งกฎหมายจากผู้ เ ชี่ ย วชาญและเครื อ ข่ า ยใน
ประเทศ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในวงกว้าง

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

กรมควบคุมโรคโดยท่านอธิบดี นพ.อำ�นวย กาจีนะ
จึงได้มีนโยบายให้พัฒนากลไกการบูรณาการการแก้ไข
ปั ญ หาโดยร่ า งกฎหมายเพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งการควบคุ ม
โรคไม่ติดต่อขึ้น ในกระบวนการพัฒนากฎหมายสำ�นัก
โรคไม่ตดิ ต่อ ได้ศกึ ษาสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา
ช่องว่างการแก้ไขปัญหา ระบบ กลไก และเครือข่าย
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อของ
ประเทศไทย ศึกษากรอบแนวความคิดและมาตรการ

2. การด�ำเนินงานโครงการงานแผนงานและยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนปฏิบตั ริ าชการกรมควบคุมโรคประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำ�นักโรคไม่ติดต่อได้มีการดำ�เนินงาน จำ�นวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการดำ�เนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 1,869,908 บาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อชี้แจงนโยบายการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ประจำ�ปีงบประมาณ
2559 สู่การปฏิบัติในพื้นที่
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ
ผลการดำ�เนินงาน :
ภาคีเครือข่ายของสำ�นักโรคไม่ติดต่อได้รบั ทราบถึงแนวทางนโยบาย และการดำ�เนินงานลงสูก่ ารปฏิบัติในพืน้ ที่
ทั่วประเทศได้รับทราบในทิศทางเดียวกัน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
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2. โครงการจัดทำ�ร่าง พ.ร.บ. โรคไม่ติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 2,190,000บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อรับฟังประสบการณ์การใช้มาตรการทางกฎหมายทีป่ ระสบความสำ�เร็จในต่างประเทศและร่วมพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ..... โดยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ ผู้
แทนจากองค์การอนามัยโลก หน่วยงานอิสระ ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
ผลการดำ�เนินงาน :
ได้ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อทั้งในและต่างประเทศ และสามารถนำ�ไปใช้หลักเกณฑ์ ข้อบังคับให้
ประชาชนได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
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3. โครงการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำ�งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
งบประมาณที่ใช้ : 767,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อหารือการจัดทำ�แผนบูรณาการกลุ่มวัยทำ�งานประจำ�ปี 2559 และประชุมติดตามประเมินผลการทำ�งานของ
สำ�นักโรคไม่ติดต่อรวมถึงจัดการระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ เพื่อการขับเคลื่อนงานของ
สำ�นักฯ ดำ�เนินได้อย่างต่อเนื่อง
ผลการดำ�เนินงาน :
การดำ�เนินงานของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ และการดำ�เนินงานของสำ�นักฯ ขับเคลื่อนได้ตาม
แผนที่วางไว้ และมีความชัดเจน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
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4. โครงการรายงานประจำ�ปี 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการองค์กรแนวใหม่
งบประมาณที่ใช้ : 180,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพื่อจัดทำ�รายงานประจำ�ปีสรุปผลงานของสำ�นักโรคไม่ติดต่อตลอดการทำ�งานประจำ�ปีงบประมาณ 2558
ให้ภาคีเครือข่ายได้รับทราบ และปรับปรุงการทำ�งานในปีต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการดำ�เนินงาน :
ได้รายงานประจำ�ปี 2558 จัดส่งไปยังภาคีเครือข่ายของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ ได้รบั ทราบถึงผลการดำ�เนินงานของ
สำ�นักฯ ในรอบระยะเวลา 1 ปี และเป็นข้อเสนอแนะให้กับสำ�นักฯ ในการพัฒนาการทำ�งานต่อไป
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
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การด�ำเนินงานพัฒนาองค์กร
1. ผลงานเด่น
1.1 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

(Thailand Public Service Awards : TPSA)
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ความภาคภูมิใจหนึ่ง....จึงเก็บมาเล่าสู่กันฟัง
ก้าวแรก…นำ�สู่การรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
เริ่มต้นจากการได้มาเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ เมื่อเดือนตุลาคม 2558 บทบาท
หนึ่งของกลุ่มพัฒนาองค์กร คือ การทำ�อย่างไร? ถึงจะให้
เครือข่ายและประชาชน ได้ทราบถึงการทำ�งานของบุคลากร
สำ�นักโรคไม่ติดต่อให้เป็นที่ประจักษ์
ตั้งหลัก…
 ตั้งเป้าว่า สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ต้องได้รับรางวัล
คุณภาพ ภายใน 2 ปี หลังจากที่มารับตำ�แหน่ง
 ทบทวนบทบาทของสำ � นั ก ซึ่ ง มี บ ทบาทเป็ น
สำ�นักวิชาการ มี 2 งานหลัก คือการเฝ้าระวัง
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ และการบาดเจ็ บ
ฉะนั้ น การที่ จ ะดำ � เนิ น การให้ ถึ ง ประชาชนได้
นั้นต้องได้รับความร่วมมือกับเครือข่าย ในการ
นำ�วิชาการทีส่ �ำ นักถ่ายทอด /เผยแพร่ ไปประยุกต์
ใช้ ในการดำ�เนินการกับพื้นที่
 ศึกษาเรื่องขั้นตอน รายละเอียดของการให้ได้มา
ซึง่ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติวา่ ต้องทำ�อย่างไร
 มี กั ล ยาณมิ ต รที่ ดี ในการให้ คำ � ปรึ ก ษา ชี้ แ นะ
ให้ข้อมูล
ลงมือ...
1. เตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งความรู้ ความ
เข้ า ใจในการเขี ย นขอรั บ รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ แห่ ง ชาติ
(Thailand Service Public Award:TSPA)โดยศึกษา
แนวทางการเขียนรายงานเพื่อขอรับรางวัลที่ดี โดยเชิญ
อาจารย์ ปั ณ นิ ษ าจำ�รัศ ธนเดช มาให้คำ�แนะนำ� รวมถึ ง
เข้าไปรับการอบรมทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
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รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ แห่ ง ชาติ (Thailand
Public Service Awards : TPSA) เป็นรางวัลอัน
ทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการ จังหวัด สถาบัน
อุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนองค์การมหาชน ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
การได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จึงถือ
เป็นการยอมรับในผลการทำ�งานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ ป ระสบผลสำ � เร็ จ ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้
บริการ ซึง่ จะสร้างขวัญกำ�ลังใจในการปฏิบตั งิ าน รวม
ทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการ
ทำ�หน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
จัดโดยมี อาจารย์ ดร.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์เป็นวิทยากร
ให้คำ�แนะนำ�เรื่องหลักเกณฑ์/แนวทางการเขียนผลงาน
ขอรั บ รางวั ล และ ระยะเวลาในแต่ ล ะขั้ น ตอนของ
การขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
2. รวบรวมข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเขียนขอรับรางวัล โดยได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับ การดำ�เนินการคลินิก NCD คุณภาพ
จากพญ.จุรีพร คงประเสริฐ รศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร
และข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารรวมถึ ง ข้ อ มู ล ผลลั พ ท์ ก าร
ให้บริการประชาชนจากโรงพยาบาลนำ�ร่อง 2 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
3. ลงมื อ เขี ย นผลงานโดยยึ ด ตามเกณฑ  ก าร
พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ พ.ศ. 2559
ซึ่งมีบุคลากรในกลุ่มพัฒนาองค์กร สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
ช่วยในการอ่านว่าภาษาที่ ใช้สละสลวย และสื่อความ
เข้าใจได้ตรงหรือไม่ และให้อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่
อ.พญ.วราภรณ์ภูมิสวัสดิ์ อ.สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร และ
อาจารย์ ปั ณ นิ ษ าจำ � รั ศ ธนเดช ให้ คำ � แนะนำ � ในการ
ปรับปรุงการเขียน
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ชมวีดิทัศน์ “Best practice : การดำ�เนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพ”
ผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการ และ
เครือข่าย การดำ�เนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ตอบข้อ
ซักถามของ อ.ก.พ.ร.ฯ และคณะผู้ตรวจประเมินฯ
และตามด้วย การเยี่ยมชมบูธ“การดำ�เนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพ ของ โรงพยาบาลต้นแบบ :
โรงพยาบาลกาญจนดิ ษ ฐ์ จ.สุ ร าษฏร์ ธ านี และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ทั้งนี้ก่อนวันประเมิน ได้เตรียมการซักซ้อมการ
รับการตรวจประเมินก่อนล่วงหน้า โดยผู้บริหารสำ�นักฯ
นำ�เสนอสไลด์ และชมวีดิทัศน์ และกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมควบคุมโรคค่อยเป็นพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการเตรียมความเรียบร้อยและปรับพัฒนาก่อนวัน
ตรวจจริง
สำ�หรับเอกสารและสื่อทีจ่ ดั เตรียมรับการตรวจจัด
ใส่แฟ้มให้คณะกรรมการตรวจประเมิน และผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 วิดท
ี ศั น์“Best practice : การดำ�เนินงานคลินกิ
NCD คุณภาพ”
 สไลด์ นำ � เสนอการดำ � เนิ น การคลิ นิ ก NCD
คุณภาพ ที่มีเนื้อหาไม่ซํ้าซ้อนกับวิดีทัศน์
 คู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการคลินิก
NCD คุณภาพ
 เอกสารผลงานเขียนเพื่อขอรับรางวัล
 Roll up ทีส
่ อื่ ถึงความเป็นมา กรอบการดำ�เนิน
การคลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพ และผลลั พ ธ์ ท์
กระบวนการดำ�เนินงานคลินิก NCD คุณภาพ
 เอกสารการดำ�เนินงานคลินิก NCD คุณภาพ
พร้ อ มผลลั พ ธ์ ท์ ที่ ส่ ง ผลกั บ การบริ ก าร
สู่ประชาชน ของโรงพยาบาลนำ�ร่อง 2 แห่ง
 บันทึกเอกสารและสื่อต่างๆใส่แผ่น CD
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4. นำ � ส่ ง ผลงานเขีย นเพื่อขอรับรางวัล ได้ แก่
แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
แบบฟอร์มที่ 2แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่
สมัครขอรับรางวัลเบือ้ งต้นและแบบฟอร์มที่ 3แบบฟอร์ม
รายงานผลการดำ�เนินงาน พร้อมทั้งเขียนใส่ CD ส่งให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรคเป็นผู้รวบรวม
ผลงานของทั้งกรมควบคุมโรค ส่งถึงคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ต่อไป ตามกำ�หนดเวลา
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2559
5. รับฟังผลการพิจารณาผลงานที่สมัครขอรับ
รางวัล โดย ก.พ.ร. ได้ประกาศรายชื่อผลงานที่อยูใน
เกณฑ ผานการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ
ประจําป พ.ศ. 2559 รอบแรก ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 ซึ่งผลงาน “คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง)” อยู่ในกลุมผลงานที่อยูใน
เกณฑไดรบั รางวัล “ระดับดี/ดีเดน” ซึง่ จะไดรบั การตรวจ
ประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)ระหวางเดือน
พฤษภาคม -มิถุนายน พ.ศ.2559
6. วางแผนจัดการเตรียมรับการตรวจประเมิน
ณ พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน (Site Visit)โดยปรึกษากับ นพ.สัญชัย
ชาสมบัติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคไม่ติดต่อ พญ.จุรีพร
คงประเสริ ฐ รองผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ
นพ.ชั ย รั ต น์ เตชะไตรศั ก ด์ รั ก ษาการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กรมควบคุมโรคคุณชาญยุทธ วิหกโต กลุ่มพัฒนาระบบ
สาธารณสุข สำ�นักโรคไม่ติดต่อ คุณสนธยา ศิลปะรัศมี
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณปิยพร
สิทธิมาตย์ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชบ้านดุง
จั ง หวั ด อุ ด รธานี และกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร
กรมควบคุมโรค
โดยเตรียมกำ�หนดการรับการตรวจประเมิน ดังนี้
นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค กล่าวต้อนรับ/แนะนำ�ทีมงาน ผู้อำ�นวย
การสำ�นักโรคไม่ติดต่อ นำ�เสนอผลงาน เรื่อง “คลินิก
NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)

6. รับการตรวจประเมินในวันที่ 21 มิถุนายน
พ.ศ.2559 จากคณะทำ�งานตรวจประเมินรางวัลบริการ
ภาครั ฐ แห่ ง ชาติ ป ระจำ � ปี พ.ศ.2559 ประกอบด้ ว ย
1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อ.ก.พ.ร. สำ�นักงาน

ก.พ.ร. 2. นางสาวจรรยา อักกะรังสี ผู้ตรวจประเมินฯ
3. นางสาวอภิญญา เจนธญัญารักษ์ เจ้าหน้าที่ สำ�นักงาน
ก.พ.ร. และ 4. นางสาวนั ส รี รั ก ษมณี เจ้ า หน้ า ที่
สำ�นักงาน ก.พ.ร.
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8. เข้ า รั บ มอบรางวั ล ในงานประชุ ม สั ม มนา
7. รับฟังผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่ง
ชาติ ประจำ�ปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. วิชาการและงานมอบรางวัลประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่
2559 โดย ก.พ.ร. ได้ประกาศรายชื่อผลงาน“คลินกิ NCD 16 กันยายน พ.ศ.2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ
คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)” อยู่ กรุงเทพมหานคร
ในกลุมผลงานประเภทรางวัลการบูรณการการบริการที่
เป็นเลิศ ผลการพิจารณาอยูใน “ระดับดี”
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2. สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทกี่ รมควบคุมโรคก�ำหนด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ยกระดั บ ระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารและ
ทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
ผลการดำ�เนินการ
โครงการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ฯ ขอสรุป
ผลการดำ�เนินการ ดังนี้

2
3
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5
6
7
8
9
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12
13
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16
17
18

16 พ.ย. 58

หัวข้อ อบรม/ ประชุมเชิงเพื่อพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสำ�นักโรคไม่ติดต่อ

พัฒนาทักษะบุคลากรในการเขียนผลงาน คุณภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่
ก.พ.ร. ประจำ�ปี 2559
23, 30 พ.ย. และ 2 ธ.ค. 58 พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4 ธ.ค. 58
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด PMS และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ
เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
22-23 ธ.ค.59
ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบ
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) (ผู้เข้าอบรม 50 คน)
27-28 ม.ค.
บูรณาการงบประมาณ ส่งบุคลากรของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ เข้าประชุมพัฒนา
และ 4-5 ก.พ.59
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน EOC โดยสถาบันบำ�ราศนราดูรจัดประชุม (ผู้เข้าอบรม
23 คน)
29 ก.พ.-1 มี.ค. 59
ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบ
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) (ผู้เข้าอบรม 2 คน)
25 ม.ค.59
เทคนิคการเขียนบันทึกข้อความ
26 ก.พ.59
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
31 มี.ค.-1 เม.ย. 59
การนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics
22 เม.ย. และ 31 พ.ค. 59 การใช้ excel อย่างไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
28 เม.ย.59
ประชุมวิชาการ เทรนด์การออกกำ�ลังกายและการบรรลุเป้าหมายการออกกำ�ลังกาย
16-17 มิ.ย.59
ประชุมพัฒนาศักยภาพการทำ�งานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
10 ส.ค. 59
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำ�นักโรคไม่ติดต่อด้านการต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร
11 ส.ค. 59
การเขียน template ตัวชี้วัดที่เหมาะสม
26 ส.ค. 59
การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะหลักระบาดวิทยา (สายงานสนับสนุน)
25 ส.ค. 59
เทคนิคการเขียนผลงานคุณภาพส่งเข้าประกวด
29 ส.ค. 59
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
30-31 ส.ค. 59
อบรม Advanced Microsoft Excel
5-6 ก.ย.59
อบรม Advanced Microsoft Powerpoint
26-27 ก.ย. 59
ประชุมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการทำ�งานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
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วัน เดือน ปี

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ลำ�ดับที่

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสำ�นัก
โรคไม่ติดต่อจัดส่งเสริม/พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมและ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค ลากรในองค์ ก ร ตามราย
ละเอียดในตาราง

ปีงบประมาณ 2559 กลุม่ พัฒนาองค์กร ได้จดั ประชุม/
อบรมให้บคุ ลากรในสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ จำ�นวน 18 หัวข้อ
ซึง่ พบว่าบุคลากรทุกกลุม่ ในองค์กรให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมประชุม/อบรมดี (หากมีเวลาเข้าประชุม) และ
ประเมินผลการอบรมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก

ปัญหาอุปสรรค
บุคลากรของสำ�นักมีภารกิจมาก ทำ�ให้ว่างไม่
ตรงกัน เวลาจัดประชุม มีผู้เข้าร่วมประมาณ
1 ใน 3-4 ของบุคลากรทั้งหมดในแต่ละครั้ง
 ประชุ ม พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านศู น ย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการ
เหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)ซึ่งเป็น
ตั ว ชี้ วั ด คำ � รั บ รองระดั บ หน่ ว ยงานที่ ร ะบุ ใ ห้
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ในองค์ ก รเข้ า ร่ ว ม
ประชุมครบทุกคน ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาองค์กรได้
จัดประชุม 2 ครั้ง และบูรณาการงบประมาณ
ส่ ง บุ ค ลากรของสำ � นั ก เข้ า ร่ ว มประชุ ม โดย
สถาบันบำ�ราศนราดูรจัดประชุมเพิม่ 2 ครัง้ จน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงที่สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
จำ�นวน 75 คน ผ่านการประชุม ครบร้อยละ
100 และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกคน
2. การพัฒนาสิง่ แวดล้อมองค์กร จัดสิง่ แวดล้อม
องค์กรเพื่อเพิ่มความผูกพัน น่าอยู่ น่าทำ�งาน โดยการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมองค์กร ได้ดำ�เนินการร่วมกันทำ�งาน
เป็นทีม ในรูปแบบคณะทำ�งานซึ่งเป็นบุคลากรทุกกลุ่ม
ในองค์กรผ่านการประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะ
ทำ�งาน PMQA ในแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่ม
พัฒนาองค์กรเป็น Focal point หลักในการประสานและ
ดำ�เนินการ โดยมีกิจกรรม อาทิ เช่น
 การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์กร
 ออกกกำ�ลังกายทุกวันพฤหัสบดี
 จัดบอร์ดสุขสันต์วันเกิด
 จ้ า งออกแบบสื่ อ เพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์
ขององค์ ก ร ได้ แ ก่ อั ต ลั ก ษณ์ ข องสำ � นั ก
โรคไม่ ติ ด ต่ อ ออกแบบในห้ อ งประชุ ม ป้ า ย
ชื่อกลุ่มต่างๆ สื่อบริเวณทางเดิน ประตูทาง
เข้าสำ�นัก
3. การส่งเสริมการบริหารจัดการการดำ�เนินงาน
อย่างเป็นระบบ
		 การส่งเสริมการบริหารจัดการการดำ�เนินงาน
อย่างเป็นระบบ โดยมีการขับเคลื่อนผ่านการทำ�งาน
โดยคณะกรรมการการบริหารสำ�นักโรคไม่ติดต่อ คณะ
กรรมการ PMQA และ คณะทำ�งาน PMQA รายหมวด


รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่
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เริ่มจากการทบทวนลักษณะสำ�คัญขององค์กร ประเมิน
GAP ขององค์กร และร่วมหาแนวทางปิด GAP ในแต่ละ
หมวด
		 ปี ง บประมาณ 2559 นอกจากจะมี ค ณะ
กรรมการตรวจประเมินภายใน (internal audit) 4 ชุด
(ประกอบด้วยรองผู้อำ�นวยการ หัวหน้ากลุ่ม บุคลากรใน
แต่ละกลุ่ม ซึ่งมีคณะกรรมการ 5 คนในแต่ละคณะ) ที่
จะตรวจตัวชี้วัดคำ�รับรองระดับหน่วยงานในรอบ 6 และ
12 เดือน แล้ว ยังมีประชุมติดตามตัวชีว้ ดั คำ�รับรองของ
หน่วยงาน โดย คณะกรรมการ PMQA 1-2 เดือน/ครั้ง
เพื่อติดตาม กำ�กับ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับการ
ดำ�เนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัด
นอกจากนี้ ยังมีคณะทำ�งาน PMS ของสำ�นัก ที่
ระดมสมองในการประชุมวางแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการทั้งในระดับกลุ่มและรายบุคคล โดย
กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้จัดประชุมถ่ายทอด พร้อมจัด
ทำ�และเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ
สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค ประจำ�ปีงบประมาณ
2559 และคูม่ อื การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคำ�
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
(ระดับหน่วยงาน) และได้ดำ�เนินการติดตามทางช่อง
ทางหนังสือราชการ ทางไลน์ ทางอีเมล์ รวมถึงรายงาน
ผลการดำ�เนินงานและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดคำ�รับรองในทุก
ระดับ ทัง้ ระดับหน่วยงาน ระดับกรม และระดับกระทรวง
รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ตามรายละเอียดแต่ละตัว
ชี้วัด และผ่านเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมควบคุมโรค กองแผนงาน กรมควบคุมโรค และ
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สาํ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชิน้ งานเด่น : เขียนผลงานคุณภาพส่งเข้าประกวด
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำ�ปี พ.ศ.2559 ชื่อ
ผลงานคือ “คลินกิ NCD คุณภาพ (โรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูง)” ประเภทรางวัลการบูรณการ
การบริการที่เป็นเลิศ ผลการพิจารณาอยูใน “ระดับดี”
กรมควบคุมโรค โดยสำ�นักโรคไม่ติดต่อ ได้เข้ารับมอบ
รางวัลในงานประชุมสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัล
ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559
ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
งานมอบหมาย : ประสานความร่วมมือกับต่าง
ประเทศ ได้แก่ บูรณาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการTraining Programme M & E of NCDs
programme ระหว่างวันที่ 23-27 May 2016 นอกจากนี้
ได้รับมอบหมายการประสานงานต่างประเทศในการ
ดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
จากกลุ่มวิชาการต่างๆของสำ�นัก กับ สำ�นักงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค

ทิศทางการดำเนินงาน

เฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ
ป 2560

ทิศทางการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ด้ า น
สาธารณสุ ข สอดคล้ อ งตามนโยบายรั ฐ บาลที่ จ ะ
นำ � ประเทศไทยก้ า วสู่ Thailand 4.0 เพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรไทยที่ กำ � ลั ง สู่
สั ง คมผู้ สู ง อายุ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพประชาชนที่ ทำ � ให้
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น โรคติดต่ออุบัติใหม่/
อุ บั ติ ซํ้ า การบาดเจ็ บ จากการจราจร การคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กร
หลักด้านสุขภาพทีร่ วมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
และมีเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยัง่ ยืน” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์

พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) P&P Excellence
2) Service Excellence 3) People Excellence และ
4) Governance Excellence ภายใต้การดำ�เนินงาน
ร่วมกันตามค่านิยมองค์กร MOPH : Mastery ความ
เป็นนายตนเอง Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ระบบสุขภาพ People centered approach
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ Humility อ่อนน้อม
ถ่ อ มตน เพื่ อ จะนำ � นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ภ ายใต้
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ
สำ�นักโรคไม่ติดต่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับ
เคลื่อนการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ไม่ตดิ ต่อ ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีตวั ชีว้ ดั ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 ตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
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แผนภาพที่ 23 9 เป้าหมาย ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใน พ.ศ.2568 ตามเป้าหมายระดับโลก

		 1.3 มาตรการป้องกันระดับชุมชน
		 1.4 มาตรการป้องกันในสถานบริการสาธารณสุข
2. แผนป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนน ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก คือ
		 2.1 มาตรการจัดการข้อมูล ดำ�เนินงาน 3
ระดับ ได้แก่ ส่วนกลาง ระดับเขตสุขภาพ/สสจ./รพ. และ
ระดับอำ�เภอ
		 2.2 มาตรการป้องกัน
			 2.2.1 ขั บ เคลื่ อ นการดำ � เนิ น งานผ่ า น
ระบบสุขภาพอำ�เภอ (DHS-RTI) ภายใต้ โครงการการ
ดำ�เนินงาน ป้องกันและลดการตายจากการจราจรทาง
ถนนผ่านระบบสุขภาพอำ�เภอและอำ�เภอควบคุมโรคเข้ม
แข็งยั่งยืน (DHS-RTI) และเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนในระดับอำ�เภอ
			 2.2.2 ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานมาตรการ
องค์กร
					 - ความปลอดภัยของรถพยาบาล
			 		 - เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยทางถนน
3. แผนป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ จากสาเหตุ อื่ น ๆ
ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ
		 3.1 สร้างทีมเครือข่ายผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า
		 3.2 สร้างเครือข่ายดำ�เนินงานป้องกันการบาด
เจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข
		 3.3 สื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันการจมนํ้า
และการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
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กรอบเป้าหมายโรคไม่ตดิ ต่อระดับโลก 9 เป้าหมาย
ปี พ.ศ.2568 (ค.ศ. 2025) แบ่งตามปัจจัยหลัก 3 กลุ่ม
ได้แก่
1. เป้าหมายด้านอัตราตายและป่วย (ลดตายก่อน
วัยอันควรจากกลุ่มโรค NCD)
2. เป้าหมายด้านปัจจัยเสี่ยงหลัก เช่น ลดการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคยาสูบ การขาด
กิจกรรมทางกาย ลดการบริโภคเกลือ และลดHT DM
3. เป้าหมายด้านระบบบริการ (ผู้เสี่ยงสูงCVDได้
รับยาและคำ�ปรึกษา และยาและเทคโนโลยีที่จำ�เป็น
ครอบคลุม
โดยทัง้ 9 เป้าหมายระดับโลก ประเทศไทยใช้เป็น
แนวทางในการตั้งเป้าหมายในการดำ�เนินการ โดยวัด
ความสำ�เร็จในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใน
ปีพ.ศ. 2568 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำ�หนด 4 กลุ่ม
โรค NCDs หลักในการป้องกันควบคุมอย่างเร่งด่วน คือ
โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
มีแผนการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ จำ�นวน 3 แผนงาน ได้แก่
1. แผนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประกอบ
ด้วย 4 มาตรการ คือ
		 1.1 มาตรการลดการเข้าถึงปัจจัยเสีย่ งต่อโรค
ไม่ติดต่อ
		 1.2 มาตรการด้านข้อมูลเฝ้าระวังสอบสวนโรค

6

ที่มา : รายงานการทบทวนแหล่งข้อมูลและตัวชี้วัดระดับโรค การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
เครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อและสำ�นักโรคไม่ติดต่อ

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระยะที่ ๒ :

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ทีม่ า
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การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
ระยะที่ 2 : แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุม โรค
ไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผน
ปฏิบตั กิ าร (Action Plan) นี้ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563
แต่ มี ก ารปรั บ เป้ า หมาย และกลยุ ท ธ์ ก ารดำ � เนิ น งาน
ให้ชัดเจน มากขึ้น และปรับให้สอดคล้องกับ Global
Health Action Plan โดยองค์การอนามัยโลก อีกทั้ง
ปรับจาก (ร่าง) แผนบูรณาการการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อระดับชาติ ที่จัดทำ�ขึ้นจากคณะกรรมการ
บูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ระดับชาติ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคำ�สัง่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติ ซึ่งมีอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน ซึ่ง GAP
ของแผนยุทธศาสตร์ โรคไม่ติดต่อระดับชาติ คือ ขาด
Focal Point หลัก และการดำ�เนินงานที่ชัดเจน จึงได้
กำ�หนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
และสำ�นักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
การพัฒนาแผนฯนี้ เพื่อตอบสนองต่อการดำ�เนิน
งานป้องกันและควบคุมโรคให้บรรลุ 9 เป้าหมายโลก
ที่ ป รั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ข องประเทศไทย
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 20 ปี
เนื้อหาของแผนฯจะเน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ปรับ
การดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ข้อมูล
และการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของประชาชนในการดู แ ล
สุ ข ภาพด้ ว ยตนเอง อี ก ทั้ ง เน้ น การบู ร ณาการกั บ
แผนยุทธศาสตร์อื่นๆและไม่ซํ้าซ้อนกับแผนยุทธศาสตร์
ระดั บ ชาติ อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มกั บ การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ โ รคไม่ ติ ด ต่ อ และสถานการณ์ ร ะบบ
การดำ�เนินงานด้านโรคไม่ติดต่อในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
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ซึ่ ง คณะกรรมการโดย Core Team ร่ ว มกั น จั ด ทำ �
แผนปฏิบัติการ (Action plan) 3 ระยะ (ปี 2560, 2561
และ 2562 – 2564)

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยปลอดจากภาระที่ ป้ อ งกั น ได้ ด้ ว ย
โรคไม่ติดต่อ
(A country free of the avoidable burden of
Non - Communicable Diseases)

เป้าประสงค์

เพื่อลดภาระการป่วย การตาย และความพิการที่
ป้องกันได้ อันมีผลสืบเนื่องจากโรคไม่ตดิ ต่อ ด้วยวิธกี าร
ร่วมมือระหว่างภาคีภาคส่วนหลากหลายสาขาและการ
ประสานงานในระดับชาติ ภูมภิ าค และระดับโลก เพื่อให้
ประชาชนมีภาวะสุขภาพทีด่ แี ละสร้างให้เกิดผลผลิตตาม
มาตรฐานสูงสุดในทุกกลุ่มอายุ และโรคต่างๆ เหล่านี้
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ ภายในปี พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ภายในปี 2564 ซึ่งต้องปรับให้
สอดคล้อง)

1. การลดการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิ ต่อ
ลง ร้อยละ 20 (Premature mortality from
NCDs) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2553
2. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ตอ่ หัวประชากรต่อปี
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงเหลือ ไม่เกิน
6.7 ลิตร ต่อคน ต่อปี (Harmful use of alcohol)
3. ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ ไม่เพียงพอ
ลดลงร้อยละ 8 (Physical inactivity) เมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ.2553
4. ค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณการบริ โ ภคเกลื อ /โซเดี ย มใน
ประชากร ลดลงร้อยละ 24 (Salt/sodium intake)
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2553

5. ความชุกของการบริโภคยาสูบในประชากรที่มีอายุ
มากกว่า 15 ปีขนึ้ ไป ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 15.7
(Tobacco use)
6. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ
20 (Raised blood pressure)
7. ความชุกของภาวะนาํ้ ตาลในเลือดสูง/เบาหวานและ
โรคอ้วนไม่เพิ่มขึ้น (Diabetes and obesity) เมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ.2553
8. ประชากรอายุ 40 ปีขนึ้ ไปทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับคำ�ปรึกษาเพื่อ ปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมและรับยา เมื่อมีขอ้ บ่ง
ชี้เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง (รวม
ถึงยาควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือด) ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50 (Drug therapy to prevent heart attack
and stroke)
9. การมียาที่จำ�เป็นและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำ�หรับ
รักษา/บริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อที่สำ�คัญ ในสถาน
บริการของภาครัฐและเอกชน ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มลำ�ดับความสำ�คัญให้กับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในวาระการพัฒนาระดับชาติ
ด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งกับการสร้างความร่วม
มือระหว่างประเทศ การผลักดันเชิงนโยบายร่วมกัน

2. เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ในด้ า นศั ก ยภาพของ
ประเทศ ภาวะการนำ�ธรรมาภิบาล และการปฏิบตั ิ
ร่วมระหว่าง หลายภาคี ภาคส่วน พันธมิตร เพื่อ
เร่งให้มกี ารตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
3. เพื่อลดปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง และปัจจัยทาง
สังคมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่
ติดต่อ
4. เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง และปรับระบบบริการ
สุ ข ภาพ ให้ คำ � นึ ง ถึ ง และตอบสนองต่ อ การ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมถึงปัจจัย
ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องโดยใช้หลักการ
สาธารณสุขมูลฐาน ผ่านบริการปฐมภูมิที่มอง
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นบริการที่เข้า
ถึงได้ โดยทั่วหน้า
5. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนสมรรถนะทางด้านการ
วิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเพื่อป้องกัน และ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
6. เพื่อติดตามแนวโน้ม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ รวมทัง้ ประเมิน
ความก้าวหน้าของการป้องกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
กลยุทธ์
1.1 เร่งรัดให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับชาติที่เน้นการจัดการโรคไม่ติดต่อ
1.2 พัฒนามาตรการทางการเงิน การคลัง ภาษี การผลิต การตลาด การบริโภค ที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงของ
การเกิดโรคไม่ติดต่อ
1.3 ส่งเสริมให้มีนโยบายสาธารณะระดับสถาบัน องค์กร ที่สร้างสภาพแวดล้อมสำ�หรับปรับพฤติกรรม
ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างเพียงพอ
1.4 พัฒนากฎหมายและสร้างความเข้มแข็งมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
1.5 สร้างเสริมการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติให้ทั่วถึง

6

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการสื่อสารต่อ สาธารณะในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัย เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง
2.2 พัฒนาเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการสื่อสารความเสีย่ งในการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสีย่ ง
ต่อโรคไม่ติดต่อ
2.3 พัฒนาเนื้อหาการสื่อสารและเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2.4 การเฝ้าระวังและการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลเสียต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์
3.1 พัฒนากลไกให้ชมุ ชน ท้องถิน่ ภาคีเครือข่ายเข้ามามีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและเร่งรัดการดำ�เนินงาน เพื่อการ
ควบคุม ป้องกันโรค ในระดับต่างๆ
3.2 พัฒนาศักยภาพ อสม./อสค. ในการจัดการโรคไม่ติดต่อในชุมชนโดยมุ่งเน้นให้มี Health Literacy
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับอำ�เภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ
4.2 พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังด้านโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ
จังหวัด และอำ�เภอ
4.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และกลุ่มประชากรเฉพาะ

รายงานประจำ�ปี 2559 ส่วนที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยงและ ลดโรค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โรคและบริบทพื้นที่
กลยุทธ์
5.1 ปฏิรูปรูปแบบบริการเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงในกลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงที่หลากหลาย
สอดคล้องกับลักษณะ เฉพาะของแต่ละกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามเสีย่ ง
5.2 ปฏิรูปกระบวนการจัดบริการสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง (ทั้งที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน) ในสถานพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย

6

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงานอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์
6.1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ที่ภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล6.2 พัฒนา
ระบบติดตาม ประเมินผลการควบคุม ป้องกัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในระดับประเทศ เขต จังหวัด
6.3 พัฒนาบุคลากรทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้
6.4 บูรณาการงานวิจยั การจัดการความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนระบบการควบคุม ป้องกัน โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
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ภาคผนวก
เบอร์โทรศัพท์ภายในส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ชื่อสกุล/ตำ�แหน่ง
นายแพทย์ดิเรก ขำ�แป้น
ผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
นายแพทย์ชูฤทธิ์ เตร็งไตรสรณ์
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
นางนงนุช ตันติธรรม
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
และหัวหน้ากลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
นางสุชาดา เกิดมงคลการ
หัวหน้ากลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
นางณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางนิตยา พันธุเวทย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสมพร คล้ายเณร
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
งานประเมินผลและงานIT
กลุ่มพัฒนาองค์กร
งานพัสดุ
งานธุรการ
งานยานพาหนะ

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ โทรสาร

0 2590 3982

0 2951 0363

0 2590 3985

0 2951 0363

0 2590 3982

0 2951 0363

0 2590 3980

0 2951 0363

0 2590 3965

0 2590 3964

0 2951 0402

0 2590 3968

0 2590 3986

0 2590 3988

0 2590 3974

0 2590 3972

0 2590 3979

0 2951 0363

0 2590 3978

0 2951 0363

0 2590 3967
0 2590 3962
0 2590 3964
0 2590 3987
0 2590 3984
0 2590 3970
0 2590 3979
2590 3977
0 2590 3976
0 2590 3973

0 2590 3968
0 2590 3963
0 2590 3988
0 2590 3972
0 2590 3972
0 2951 0363
0 2951 0363
0 2951 0363
0 2951 0363
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รายนามผู้เรียบเรียง
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หัวข้อ
ร่าง พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ....
การขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
ในเมืองใหญ่ City RTI
การศึกษาสถานการณ์การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่
ติดต่อสำ�คัญของประเทศไทย
ข้อมูลการตายของประเทศไทย
สถานการณ์การตกน้ำ� จมน้ำ�ของเด็กในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
สร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ�
...ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร…
ความภาคภูมิใจหนึ่ง....จึงเก็บมาเล่าสู่กันฟัง
การขับเคลื่อนด่านชุมชนสู่มาตรการชุมชนความปลอดภัย
ทางถนน
“เตรียมชุมชน ไร้เจ็บไร้ตาย ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้”
สถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
“คลินิกชะลอไตเสื่อม(CKD Clinic)”
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ผู้เขียน
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
นายแพทย์สัญชัย ชาสมบัติ
และดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล
นางชูจิตร นาชีวะ
นางสุชาดา เกิดมงคลการ
และนางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
นางสุชาดา เกิดมงคลการ
และนางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
นางนิตยา พันธุเวทย์
ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
นางสาวนิพา ศรีช้าง
และนางสาวลวิตรา ก๋าวี
นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา
และนางสาวณัฐธิดา ชำ�นิยันต์

