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8.      บทน า  
 

 ปัญหาและความรุนแรง       
“โรค NCDs” (Noncommunicable Diseases หรือโรคไม่ติดต่อ) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและ

ของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs 4 โรคหลัก ได้แก่ กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ-โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็ง, 
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง และโรคเบาหวาน เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย ซึ่งมีปัจจัยมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น 
การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคหวาน มัน เค็ม และมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสังคม เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง กลยุทธ์ทางการตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและท าให้ประชาชนป่วยด้วยโรค NCDs เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557(1) 
คนไทยสูญเสียปีสุขภาวะ รวมทั้งสิ้น 14.9 ล้านปี โดยเพศชายมีความสูญเสียมากกว่าเพศหญิงประมาณ 1.4 เท่า และเมื่อ
จ าแนกตาม 3 กลุ่มโรค พบสัดส่วนการสูญเสียปีสุขภาวะ ดังนี้ กลุ่มโรคติดต่อร้อยละ 14 กลุ่มโรคไม่ติดต่อร้อยละ 71 และ 
กลุ่มการบาดเจ็บร้อยละ 15 โดยโรคที่เป็นสาเหตุส าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะของเพศชาย ได้แก่ อุบัติเหตุทางถนน 
โรคหลอดเลือดสมอง ตามล าดับ ส่วนเพศหญิง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด 
ตามล าดับ  ในขณะที่แนวโน้มประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและป่วยด้วยโรค NCDs ยังคงมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะและต้นทุนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

ผลกระทบจากกลุ่มโรค NCDs ต่อเศรษฐกิจ 
จากสถานการณ์ข้างต้น ความสูญเสียจากโรค NCDs และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนั้นมีความรุนแรงและมีแนวโน้ม

ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต เนื่องจากความเจ็บป่วย ความพิการ ซึ่งเป็น เรื่องที่ยากจะ
หลีกเลี่ยงของทั้งผู้ป่วยและครอบครัว แต่หากพิจารณาในด้านเศรษฐศาสตร์ โรค NCDs จัดเป็นปัจจัยคุกคามต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย โดยผลกระทบเหล่านี้เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพที่รัฐต้องจัดสรรและลงทุนใน
การรักษาพยาบาลจ านวนมหาศาล ส าหรับประเทศไทยค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อประชากรสูงถึง 3,128 บาทต่อคน และหาก
ค านวณจากจ านวนประชากรกลางปี 2560 นั้นหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า 2 แสนล้านบาททีเดียว ซึ่งตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวม
ต้นทุนที่ประชาชนต้องรับภาระไว้เองอีกกว่า  1,750 บาทต่อคน(2)    

 

ผลกระทบจากกลุ่มโรค NCDs ต่อสังคม 
ผลกระทบส าคัญอีกประการ คือ ความสูญเสียความสามารถของแรงงาน จากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและความพิการ ซึ่งใน
ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางเช่นประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะสูงถึงประมาณ  500 ล้านบาท ส่วนในระดับบุคคล จะ
พบว่าโรค NCDs และปัจจัยเสี่ยง มีความสัมพันธ์ต่อความยากจนใน 3 มิติ กล่าวคือ มิติแรกประชาชนที่มีเศรษฐานะต่ า มี
ความเสี่ยงต่อโรค NCDs สูงกว่าจากปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมากกว่า ทั้งด้านพฤติกรรม เช่น การบริโภคอาหารคุณภาพต่ า   สูบบุหรี่ 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา  เช่น ภาวะน้ าหนักเกิน และภาวะความดันโลหิตสูง (2)            
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          Introduction  
            

 Problems and Degree of Impact       
 

“Non-communicable diseases or NCDs” represent the number one health threat for 
both the world and Thailand. NCDs, especially the four main types, namely coronary artery 
disease, cerebrovascular disease, cancer, chronic obstructive pulmonary disease and diabetes, 
continue to be the key causes of death for Thai people due to behavioural risks such as tobacco 
consumption; alcohol consumption; sugar, salt and fats intake; and inadequate physical activity. 
In addition, changes in social factors, for instance, increasing urbanization, marketing 
strategies, and advancement in technology and communication, also affect lifestyles, leading to 
a continual rise in NCD cases. In 2014, Thais lost a total of 14.7 million Disability-Adjusted Life 
Years (DALYs). The loss of DALYs among males was 1.4 times higher than for female. 
Categorised into three groups, the proportions of loss of DALYs from NCDs, communicable 
diseases, and injuries stood at 75%, 13% and 12%, respectively. The key causes of loss of DALYs 
for males were alcohol consumption and road accident while those for females were diabetes, 
cerebrovascular disease, and depression. Meanwhile, the numbers of risk-prone population and 
those affected by NCDs are still increasing rapidly, leading to a significant and rising impact on 
loss of DALYs and the general economy. 

 
Impact of NCDs on the Economy  
 

As explained above, loss from NCDs and relevant risk factors is drastic and likely to 
exacerbate in the future. The direct impact on quality of life due to illness and disability is 
unavoidable for patients and their families. In economic terms, NCDs are a threat to economic 
and social development due to their impact on health system expenditure as the government 
must allocate and invest large amounts in healthcare. For Thailand, the average health 
spending is 3,128 baht per person. Using the total population in mid-2017 as reference, this 
translates into over 0.2 trillion baht of total expenditure. This figure does not include the 
burden that people need to shoulder themselves which is around 1,750 baht per person. 

 
Impact of NCDs on Society 
 

Another important impact is loss of labour productivity due to premature death and 
disability. In a middle-income country like Thailand, this is expected to be as high as 500 billion 
baht. At the individual level, NCDs and risk factors are correlated with poverty in three 
dimensions. First, people with poor economic status are more risk-prone to NCDs compared to 
others due to behaviours such as consumption of unhealthy food, tobacco and alcohol, as well 
as metabolic/physiological changes, for instance, obesity and hypertension. 
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ส าหรับมิติที่สอง คือ ประชาชนที่มีฐานะยากจน มีความสามารถในการจัดการตนเองและการเข้าถึงบริการรักษา  และใน
มิติที่สามคือ เมื่อเกิดโรคแล้วประชาชนที่มีฐานะยากจนกว่า จะมีความรุนแรงและแนวโน้มโรคจะแย่กว่ าผู้ป่วยที่ฐานะดี 
รวมถึงอุปสรรคทางการเงินและทางสังคมในการเข้าถึงการรักษาและการฟื้นฟูสภาพ(2)    

ดังนั้นหากยังไม่มีด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มข้นและจริงจังจากโรค NCDs 
โดยเฉพาะ 4 โรคหลัก นอกจากคุณภาพชีวิตและปีสุขภาวะที่เสียแล้ว ยังท าให้ประเทศจะสูญเสียรายได้และโอกาสในการ
พัฒนาประเทศอีกด้วย 

 

ความจ าเป็นในการด าเนินงานนโยบายระดับประชากร  
การป้องกันควบคุมโรค NCDs นั้น มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการด าเนินมาตรการเพื่อจัดการกับ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในระดับประชากร (Population-level intervention) มีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการหรือการรักษาระดับบุคคล  และใช้งบประมาณในการด าเนินงานน้อย
กว่ามาก โดยปกติรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเป็นค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไทย โดยเฉลี่ยสูงถึง 3,128 บาทต่อคน แต่การ
ลงทุนเพื่อการป้องกันควบคุมโรค NCDs ในระดับประชากร โดยเน้นการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  ลงทุนเพียง 12 บาทต่อ
คนต่อปีเท่านั้น (ใช้จากค านวณจากต่างประเทศ) (3)    

โดยองค์การอนามัยโลก ได้เสนอมาตรการที่มีประสิทธิผลในการควบคุมควบคุมโรค NCDs (Good/Best buy 
intervention) ไว้ดังนี้  (1) มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ 4 มาตรการ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่ปลอดควันบุหรี่, การให้
ข้อมูลค าเตือนพิษภัยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ, การเพิ่มราคาและภาษี, การห้ามโฆษณา, (2) มาตรการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 มาตรการ ได้แก ่การจ ากัดการเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 
การเพิ่มราคาและภาษี,  (3) มาตรการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค 3 มาตรการ ได้แก่ การลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียม, การลดการบริโภคไขมันทรานส์ การรณรงค์สร้างกระแสความตื่นตัวในการบริโภคอาหารสุขภาพ (4) มาตรการ
รณรงค์สาธารณะทางสื่อมวลชน เพื่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย  และ (5) มาตรการด้านวัคซีนตับอักเสบบี ในการควบคุม
มะเร็ง  ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายและผลกระทบจากโรค NCDs  กับการลงทุนในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว 
ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิผล ถือเป็นว่ามีความคุ้มค่ากว่าอย่างมาก  สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี พ  .ศ . 2573 ที่
ประเทศไทยได้มีพันธสัญญาอย่าง จริงจังที่จะควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) และเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันทั่วโลกใน
การลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะดังกล่าวลงให้ได้หนึ่งในสามภายในปี พ .ศ. 2573 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนหลาย
ล้านราย 

 

ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค จึงเล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันควบคุมโรค NCDs  โดยมี
การท างานร่วมกันภาครัฐ ทั้งภาคเอกชน NGO และ ภาคประชาสังคม ให้เกิดความเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหา อันจะ
ส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดโรค และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
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Second, the poors have low ability in self-management and access to health care. Finally, once 
falling ill, the poor are likely to be more severely impacted than the well-to-do, and are also 
subjected to financial and social constraints in accessing treatment and rehabilitation. 

Therefore, without concrete and rigorous measures to prevent and control NCD risk 
factors, the continuing increase in NCDs will not only negatively impact quality of life but also 
the country will also lose national revenue as well as development opportunities.   
 
Need for Population-level Intervention 

In terms of NCD prevention, empirical evidence clearly suggests that population-level 
intervention is an efficient and effective option compared to service system-level or individual-
level interventions. It also requires less budget. Normally, the government allocates an average 
of 3,128 baht per capita in healthcare budget.  

However, investment in population-level intervention to prevent and control NCDs by 
tackling risk factors only requires 12 baht per person per year (calculated from international 
sources). 

In this connection, the World Health Organization (WHO) has proposed the following 
good/best buy interventions for the prevention and control of NCDs. (1) Four measures to 
control tobacco consumption, namely increase no-smoking public spaces, provide health 
warnings for tobacco consumption, increase prices and taxes, and ban tobacco product 
advertising; (2) Three measures to control alcohol consumption, namely limit access to alcohol, 
ban alcohol advertising, and Increase prices and taxes; (3) Three measures to promote healthy 
diet, namely reduce salt and sodium intake, reduce trans-fats intake, and raise awareness on 
healthy diet;    (4) Public media campaign to increase physical activity; and (5) Cancer 
prevention by vaccination against hepatitis B.   

 
As a result, the Ministry of Public Health recognizes the importance in NCD prevention 

and control and works with the public sector, private sector, NGOs and the civil society to 
jointly and comprehensively address these problems, which will, in turn, enable Thailand to 
achieve its targets in reducing NCDs and mitigating economic loss. 
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                โครงสร้างการบริหารจัดการสนับสนุนงาน NCD และกลไก 
          ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

      

ประเทศไทยตระหนักและให้ความส าคัญกับการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค NCDs ดังจะเห็นได้
จากการมี  “แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ที่มีการด าเนินงานทั้งในภาพรวม
ของโรค NCDs และปัจจัยเสี่ยงเฉพาะ ร่วมกับการมีแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน รวมทั้ง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) จากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นทิศทางขับเคลื่อนสู่การลดปัญหาโรค NCDs 

  
 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค NCD ระดับต่างๆ 
และความเชื่อมโยงการด าเนินงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  
 

คณะกรรมการอ านวยการแผน
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระดับชาติ 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

คณะท างาน  อนุกรรมการ ในประเด นที่เกี่ยวข้อง
กับการลดเสี่ยง NCDs และสร้างสุขภาพดี

คณะเลขานุการ
• ปลัด กสธ.
• เลขาธิการ สศช.
• อธิการบดีมหิดล

คณะกรรมการแผนงานป้องกันและควบคุม โรคไม่
ติดต่อ 5 ป  (พ.ศ. 2560-2564)

ระดับพื นที่

  น ุ   าสตร์สุ  า ด วิถ   วิตไ  

คณะเลขานุการ
อธิบดีกรม คร.

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด

เครือข่ายเอกชน,  ประชาสังคมและ วิชาการ

CCS

คณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับต าบล

คณะกรรมการด าเนินการแผน
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระดับชาติ 

ระดับประเทศ

  

นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงเฉพาะอีก ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ  .ศ . 2558–2562 , แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ ระดับชาติ พ  .ศ  . 2554-2563, แผนยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาภาวะน้ าหนักเกินและภาวะอ้วน พ  .ศ . 2553-2562, ยุทธศาสตร์การลดโซเดียมในประเทศไทย 
พ  .ศ . 2559-2568 และอยู่ระหว่างการพัฒนา คือ ร่างแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกาย ฉบับที่  1
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  น ุ   าสตร์การป้องกันโรคไม่ติดตอ่ ระดับ าติ  5 ปี 
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  NCD-related Organizations and Mechanism to  
  Drive SDGs 
 
Thailand is aware and committed to prevent and control NCDs, as reflected by the 

development of the “Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan” which is a national-level 
strategic plan to address NCDs overall, as well as their specific risk factors. In addition, the 5-
year National Non-Communicable Disease Prevention and Control Strategic Plan (2017-2021) 
was also developed in line with the 20-year National Strategy regarding development, capacity 
building, reform of public administration, and the 20-year National Health Strategic Plan, 
through a multisectoral effort, to pave way in mobilising efforts to address NCDs. 

 

Figure 1: Different Levels of NCD-related Organizations and Their Connections under 
Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan 

 

THLSP National Executive 
Committee

Provincial Alcohol Control Committee District Health Board

Working Group/Sub-committee on NCDs 
and Healthy Lifestyle

Secretariat
• PS MOPH
• SG NESDB
• President, 
Mahidol Uni.

Programme Steering Committee on NCDs 
(2017 – 2021)

Local

Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan

Secretariat
DG DDC

Provincial Tobacco Products Control Committee

Private sectors, civil society 
organizations and academics

CCS

Sub-district Health Insurance Fund Committee

THLSP National Steering 
Committee

National

 
 

Moreover, there are other strategic plans on specific risk factors, namely the Strategic 
Plan for Tobacco Control (2015 – 2019), the National Strategy on Alcohol (2011 – 2020), the 
Overweight and Obesity Management Strategic Plan (2010-2019) and the National Strategy on 
Salt and Sodium Reduction (2016-2025). Additionally, the first Strategic Plan on Physical Activity 
is currently being drafted. 
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กลไกที่ขับเคลื่อน SDGs ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลได้ตามที่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

แต่งตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (กพย.)  ให้เป็นกลไกระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดังแผนภาพที่ 2 
ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศที่มีความสมดุล ทั้งในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน ๒๕๕๕ 

 

แผนภาพที่ 2  องค์ประกอบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

 

ซึ่งต่อมาปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ  ดังแสดงในแผนภาพ และได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 3 คณะ ดังนี้ 

1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

โดยการด าเนินงานด้านป้องกัน ควบคุมโรค NCDs ภายใต้เป้าหมายด้านการมีสุขภาพดีและสุขภาวะที่ดีนั้น
ขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีอ านาจ หน้าที่ ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน, Roadmap เพื่อขับเคลื่อน รวมถึงกลไกในการติดตาม ประเมินผล ร่วมกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้าน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเสนอ กพย.
และเลขาธิการสหประชาชาติ มีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ  รองเลขาธิการฯ สศช . เป็น
เลขานุการ คณะกรรมการประกอบด้วย 14 กระทรวง (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงเกษตรและสหกณ์, กระทรวง
อุตสาหกรรม, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรณ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักนายกรัฐมนตรี), องค์กรไม่แสวงผลก าไร,  ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐอ่ืน 
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Mechanism to Drive SDGs by the National Economic and Social Development Board 
 To ensure achievement of SDGs according to set targets, on 18 September 2013,  the 
Cabinet appointed the National Committee for Sustainable Development (CSD) to be the 
national mechanism for this endeavour, with the Prime Minister as chairperson. The CSD is 
responsible for setting policies, directions and strategies for the country’s sustainable 
development that are integrated and balanced between the economic, social and 
environmental dimensions.  
 

Figure 2: National Committee for Sustainable Development (CSD) 

 
 

 Later, the composition of the CSD was adjusted and the National Economic and Social 
Development Board (NESDB) was assigned as the secretariat, as depicted in the figure above. 
Three Sub-committees were also appointed under the CSD, namely: 

(1) Sub-committee on Implemeting SDGs; 
(2) Sub-committee on Promoting Understanding and Evaluating Sustainable 

Development in Accordance with Sufficiency Economy Philosophy; and 
(3) Subcommittee on Developing Information System to Support Sustainable 

Development. 
  

 Regarding NCD prevention and control under the target on good health and wellbeing, 
efforts are steered through the Sub-committee on Implemeting SDGs which has the power and 
responsibility in setting the framework and roadmap for impementation, developing an M&E 
mechanism jointly with other agencies that are related to individual SDGs, and preparing 
progress reports for the CSD and the United Nations Secretary-General. The Minister attached 
to the Prime Minister’s Office is the chairperson of the Sub-committee while the Deputy 
Secretary-General of NESDB acts as the secretariat. Members come from 14 ministries (Ministry 
of Interior, Ministry of Education, Ministry of Public Health, Ministry of Labour, Ministry of 
FInance, Ministry of Science and Technology, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry 
of Industry, Ministry of Transport, Ministry of Commerce, Ministry of Energy, Ministry of 
Justice, Ministry of National Resources and Environment, and the Office of the Prime Minister), 
NGOs, the private sector and other government agnecies. 
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ตารางท่ี 1 ความเชื่อมโยงของโรค NCDs กับเป้าหมาย SDGs อ่ืนๆ ที่มากกว่าเป้าหมายที่ 3  
 

เป้าหมาย NCDs เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การบรรลุเป้าหมาย 

NCDs เป็นผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

Goal 1. No Poverty NCDs ส่งผลโดยตรงต่อความยากจน   กระทรวงการคลัง : นโยบายภาษีเพื่อ
สุขภาพที่ดี 

Goal 2. Zero hungers  ภาวะน้ าหนัก เกิน  โรคอ้ วน และทุพ
โภชนาการ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
NCDs 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
กระทรวงมหาดไทย : นโยบายอาหาร
กลางวันในศูนย์เด็กเล็ก 

Goal 4. Quality 
education 

NCDs ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในเด็ก 
และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู ้

การศึกษาและความร้อบรู้ โดยเฉพาะด้าน
สุขภาพเป็นสิ่งจ าเป็นในการลดการสัมผัส
ต่อปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรค NCDs 

กระทรวงศึกษาธิการ: นโยบายความรอบรู้  
ด้านสุขภาพและโรงเรียนสุขภาพดี 

Goal 5. Gender Equity ผู้หญิงและเด็ก ได้รับผลกระทบ จาก
โรค NCDsและปัจจยัเส่ียงต่อโรค 
NCDs มากกว่ากลุ่มอื่น 

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์: การลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพใน
สตรีและเด็ก 

Goal 8. Decent work 
and economic growth 

NCDs ก่อให้เกิดความพิการ เป็น
อุปสรรคต่อการท างาน 

 กระทรวงแรงงาน: นโยบายคุ้มครองสวัสดิ
ภาพแรงงานและรายการบริการในชุดสิทธิ
ประโยชน์ 

Goal10. Reduced 
inequalities 

มา กก ว่ า 7 5%ขอ งป ร ะช า ก ร ใ น
ประเทศรายได้น้อยถึ งปานกลาง 
เสียชีวิตด้วยโรค NCDs เพราะไม่
สามารถเข้าถึงบริการและเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ 

 กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: รายการยา
ในบัญชียาหลักและรายการบริการในชุด
สิทธิประโยชน์ 

Goal 11. Sustainable 
cities 

 การออกแบบเมืองที่ยั่งยืน จะช่วยต่อสู้กับ
การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ, ภาวะ
ทุพโภชนาการ , การสัมผัสมลพิษทาง
อากาศ, และสารเคมีที่เป็นอันตราย   

อ ง ค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ 
กระทรวงมหาดไทย: นโยบายเมืองยั่งยืน 

Goal 12. Responsible 
consumption and 
production 

 ก า ร ป รั บ น โ ย บ า ย ด้ า น อ า ห า ร แ ล ะ
การเกษตร ที่ช่วยส่งเสริมการรับประทาน
อาหารจากพืช ตามท้องถิ่ นและตาม
ฤดูกาล จะช่วยลดก๊าซปลดปล่อยจากการ
ขนส่งและส่งเสริมเกษตรกรและตลาด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์: นโยบาย
ด้านการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 

Goal 13. Climate 
change  

 การเพิ่มอุณหภูมิและอุบัติการณ์คลื่นความ
ร้อนเพิ่มการตายจากโรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน หรือ โรคหลอดเลือดสมอง , 
ต้องการมาตรการลดการใช้ เชื้อ เพลิง
fossil, ส่งเสริมการเดินทางเพิ่มกิจกรรม
ทางกาย, และระบบอาหารที่ยั่งยืน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม:นโยบายด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ที่ลดขยะ เช่นชายหาดปลอด
บุหรี ่
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             Table 1: Linkages Between NCDs and Other SDGs (In Addition to SDG 3) 
 

 Goal  NCDs as barrier to 
achieving other goals 

NCDs as impact Relevant agencies and policies 

Goal 1. No poverty NCDs increase poverty   Ministry of Finance: Policy on tax 
for health 
 

Goal 2. Zero 
hungers 

 Obesity, overweightness and 
malnutrition are NCD risk 
factors 

Local Administration Organization 
and Ministry of Interior: Policy on 
School lunch child development 
center  
 

Goal 4. Quality 
education 

NCDs cause health 
problems for children 
and constrain learning 
ability 

Education and literacy, 
especially in health, is 
important in minimising 
contact with NCD risk factors  
 

Ministry of Education: Policy on 
health literacy and healthy schools 

Goal 5. Gender 
equity 

Women and women and 
children are affected by 
NCDs and NCD risk 
factors more than other 
groups 
 

 Ministry of Social Development and 
Human Security: Reducing risk 
factors for women and children 

Goal 8. Decent 
work and 
economic growth 

NCDs cause disability and 
pose work constraints 

 Ministry of Labour: Policy on labour 
protection and welfare and list of 
services in the benefit package 

Goal10. Reduced 
inequalities 

> 75% of population in 
low- to middle-income 
countries dies from NCDs 
because of the inability 
to access health services 
and technology. 

 Ministry of Public Health and 
National Health Security Office: List 
of essential medicines and list of 
services in the benefit package   

Goal 11. 
Sustainable cities 

 Sustainable cities will 
counteract physical inactivity, 
malnutrition, air pollution and 
hazardous chemicals. 

Local Administration Organization 
and Ministry of Interior: Policy on 
sustainable cities 

Goal 12. 
Responsible 
consumption and 
production 

 Changes in food and 
agriculture policies that 
promote local and season-
based plant diet will help 
reduce gas emission from 
transportation and support 
farmers and markets. 

Ministry of Agriculture and 
Cooperatives: Policy on the use of 
pesticides  

Goal 13. Climate 
change  

 Higher temperature and 
occurrences of heat wave lead 
to more deaths from heart 
attack or stroke. Measures to 
reduce fossil fuel use, 
promote physical activity and 
sustainable food system are 
needed. 

Ministry of Natural Resources and 
Environment: Waste-reducing 
natural resources and environment 
policy e.g. cigarette free beach 
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             การคลังด้านการป้องกันควบคุมโรค NCDs ของประเทศไทย   
            (NCDs Financing in Thailand) 

 

 ส าหรับมาตรการระดับบุคคลเพ่ือการป้องกันโรค NCDs ในระดับปฐมภูมิ  ระดับทุติภูมิและตติยภูมิ  มี
แหล่งงบประมาณส าคัญ จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  และกระทรวงสาธารณสุข, 
กระทรวงอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกับสุขภาพ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งงบประมาณมาจากภาษี
ที่รัฐบาลจัดเก็บได้ 

ในส่วนของมาตรการเพ่ือการป้องกันโรค NCDs ระดับประชากร มีแหล่งงบประมาณส าคัญ 2 แห่ง คือ (1) 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในลักษณะจ่ายรายหัวประชากรจัดสรรไปให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าต าบล เพื่อให้จัดบริการด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับลดและจัดการปัจจัยเสี่ยงโรค NCDs ในชุมชน  เช่น 
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม, การสร้างพ้ืนที่สาธารณะ, การรณรงค์สื่อสารเตือนภัย เป็นต้น  และ (2) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงมีแหล่งงบประมาณมาจากส่วนเพ่ิมของภาษีสรรพสามิตยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเป็นการสนับสนุนทุนให้กับหน่วยงานภาครัฐ, องค์กรไม่แสวงหาก าไรเครือข่าย
วิชาชีพ, เครือข่ายนักวิชาการ, เครือข่ายภาคประชาสังคม ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 
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               NCD Financing in Thailand  
      
 
Individual-level interventions to prevent NCDs at the primary, secondary and tertiary 

levels, are mostly financed by the budget from the National Health Security Office (NHSO), the 
Ministry of Finance, other ministries that are related to health, local administration 
organizations, and state enterprises, which is sourced from tax collection.  

 

Meanwhile, population-level interventions to prevent NCDs are financed by two sources 
(1) NHSO – where per capita budget is allocated to the sub-district UC funds for public health 
management work related to the reduction of NCDs and NCD risks in the communities e.g. 
environment improvement, public space development and media campaigns; and (2) Thai 
Health Promotion Foundation (Thai Health) – where funds from additional excise tax from 
tobacco and alcohol products are allocated to government agencies, NGOs, professional 
associations, academic networks and the civil society. This is depicted in Figure 3. 
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แผนภาพที่ 3 แสดงภาพรวมของการป้องกันโรค NCDs แยกตามระดับของมาตรการ งบประมาณและหน่วยงาน  

 
ที่มา: นพ.ภูษิต ประคองสาย. วารสารวชิาการสาธารณสุข, 2559 
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Figure 3: NCD Prevention by Intervention Levels, Budget and Agencies 
 

 
Source: Prakongsai Phusit M.D., Journal of Health Science, 2016   
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ส าหรับภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายการป้องกันโรคและสาธารณสุขในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 
2537 - 2555) พบว่า รายจ่ายสุขภาพรวม (total health expenditure) ซึ่งเป็นรายจ่ายโดยรวมทั้งหมดด้าน
สุขภาพ ก็เพ่ิมเช่นกัน เฉลี่ยร้อยละ 16.8 ต่อปี จาก 127,655 ล้านบาท (ปี 2537) เป็น 513,213 ล้านบาท (ปี 
2555)  ในขณะที่ รายจ่ายรวมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (total expenditure on prevention 
and promotion: TEPP) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 14.3 ต่อปี จาก 9,086 ล้านบาท (ปี 2537) เป็น 
32,476 ล้านบาท (ปี 2555) และเม่ือพิจารณาเฉพาะงบประมาณท่ีใช้เพื่อการป้องกันควบคุมโรค NCDs พบเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่ยังเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มโรคติดต่อและกลุ่มการบาดเจ็บ  

อย่างไรก็ตามแม้รายจ่ายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น แต่เมื่อพิจารณา
จากภาระโรค NCDs พบว่ามีมูลค่าสูงถึง 17,812 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของ GDP และต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ของกลุ่มโรค NCDs หลัก 4 กลุ่มโรค คือ 198,512  ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของ GDP จะ
เห็นว่าผลกระทบจากโรค NCDs นั้นมากกว่ารายจ่ายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ถึง 11 เท่า ซึ่งต้นทุน
ผลกระทบดังกล่าวยังไม่ได้นับรวมต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของปัจจัยเสี่ยง NCDs ได้แก่ จากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์, การบริโภคยาสูบ, การออกก าลังกายไม่เพียงพอ และภาวะน้ าหนักและโรคอ้วน มีมูลค่ารวมกันอีก
กว่า 184, 451 ล้านบาท  
แผนภาพที่ 4 สัดส่วนรายจ่ายด้านสุขภาพโดยรวม,  รายจ่ายรวมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ
ภาระโรคจากโรค NCDs และปัจจัยเสี่ยง 

8 



 

Considering the total expenditure for disease prevention and public health over the last 
20 years (1994 – 2012), the total health expenditure, comprising all health-related 
expenditures, increased on average by 16.8 percent per year, from 127.655 billion baht (1994) 
to 513.213 billion baht (2012). Meanwhile, the total expenditure on prevention and promotion 
rose by 14.3 percent per year, from 9.086 billion baht (1994) to 32.476 billion baht (2012). Of 
these, the total expenditure for NCD prevention alone increased by only 7.5 percent per year, 
though this was considered to be a high compared to increase for communicable diseases and 
injuries. 

 

Even though the total expenditure on prevention and promotion shows an upward 
trend, the disease burden from NCDs is actually as high as 17.812 billion baht or 0.2 percent of 
GDP while the economic cost from the four main types of NCDs is 198.512 billion baht or 2.2 
percent of GDP. Thus, it can be observed that the impact of NCDs is 11 times higher than the 
total expenditure on prevention and promotion. This cost does not include the economic costs 
from NCD risk factors, namely alcohol consumption, tobacco consumption, physical inactivity, 
and obesity and overweightness, which all together total at over 184.451 billion baht. 

 
Figure 4: Health Expenditure 
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4 แผนงานการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ป    
(พ.ศ. 2560-2564)  
       

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผน
ปฎิบัติการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ  .ศ . 2554-2563 แต่มีการปรับ
เป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น และปรับให้สอดคล้องกับ Global Action Plan for the 
Prevention and Control of NCDs 2013-2020 โดยองค์การอนามัยโลก ซึ่ง GAP ของแผนยุทธศาสตร์ โรคไม่
ติดต่อระดับชาติ คือ ขาดผู้ประสานหลัก (Focal Point) และการด าเนินงานที่ชัดเจน จึงได้ก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก คือ ส านักโรคไม่ติดต่อและส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย รายละเอียดดังนี้ 
วิสัยทัศน์     ประชาชนสุขภาพดีปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได 
เป้าประสงค์  

เพ่ือลดภาระการป่วย การตาย และความพิการที่ป้องกันได้อันมีผลสืบเนื่องจากโรคไม่ติดต่อ ด้วยวิธีการ
ร่วมมือระหว่างภาคีภาคส่วนหลากหลายสาขาและการประสานงานในระดับชาติภู มิภาคและระดับโลก เพ่ือให้
ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดีและสร้างให้เกิดผลผลิตตามมาตรฐานสูงสุดในทุกกลุ่มอายุ และโรคต่างๆ เหล่านี้      
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ภายในปีพ .ศ.  2564 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือเพ่ิมล าดับความส าคัญให้กับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในวาระการพัฒนาระดับชาติ ด้วยการ
เพ่ิมความเข้มแข็งกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ การผลักดันเชิงนโยบายร่วมกัน  

2. เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในด้านศักยภาพของประเทศ ภาวะการน าธรรมาภิบาลและการปฏิบัติร่วมระหว่าง
หลายภาคีภาคส่วน พันธมิตร เพ่ือเร่งให้มีการตอบสนองต่อการป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อ  

3. เพ่ือลดปัจจัยที่เพ่ิมความเสี่ยง และปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อ  
4. เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็ง และปรับระบบบริการสุขภาพ ให้ค านึงถึงและตอบสนองต่อการป้องกันและ  ควบคุม

โรคไม่ติดต่อรวมถึงปัจจัยทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานเกี่ยวข้องโดยใช้หลักการสาธารณสุขมูลฐาน  ผ่านบริการ
ปฐมภูมิที่มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นบริการที่เข้าถึงได้โดยทั่วหน้า  

5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะทางด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเ พ่ือป้องกันและควบคุม    
โรคไม่ติดต่อ  

6. เพ่ือติดตามแนวโน้ม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งประเมิน  
ความก้าวหน้าของการป้องกัน  
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               5-year National NCD Prevention and Control 
           Strategic and Action Plan (2017 – 2021)  
 

     Development of the 5-Year National NCD Prevention and Control Strategic and Action 
Plan (2017-2021) is the continuation of the Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan 2011-2020, 
with certain adjustments made to ensure that goals and strategies are clear and well aligned 
with the Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013- 2020 by WHO. The 
gap of the National NCD Strategic Plan was the lack of the main focal point and clear 
implementation. As such, the Bureau of Non-Communicable Diseases and the Office of Healthy 
Lifestyle Management were assigned to be the main responsible parties. 

 
Vision     A country free of the avoidable burden of non-communicable diseases 
 
Goal       

To reduce the avoidable burden of illness, death, and disability resulting from NCDs by 
means of cooperation between various alliance networks and collaboration on a national, 
regional, and global level, to ensure that the population are of good health, to optimise the 
productivity of all age groups, and to ensure that these NCDs do not hinder the quality of life 
and economic development by 2021. 
 
Objectives  
 

1. To enhance the priority of NCD prevention and control in the national development 
agenda by strengthening international collaboration and alignment of policy making; 

2. To strengthen the national potential, governance leadership, and joint operations 
between various alliance networks and expedite response to NCD prevention and 
control; 

3. To reduce risk factors and social factors leading to NCD; 
4. To strengthen and improve health services in a way that such practices take into 

account and respond to NCD prevention and control, including related basic social 
factors with reference to the basic public health principles through primary services, 
which are people-centric as well as to ensure that such services are accessible by all;  

5. To promote and support the capability in terms of high-quality research and 
development of NCD prevention and control; and  

6. To monitor the trend and factors impacting NCD prevention and control as well as 
evaluate progress on prevention. 
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ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี   

 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่  
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างบูรณาการ 
 

และได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวประกอบด้วย 4 
คณะอนุกรรมการ ดังนี้  

คณะอนุกรรมการคณะที่ 1  ด้านพัฒนานโยบายสาธารณะกฎหมายและพัฒนาระบบสนับสนุน   
คณะอนุกรรมการคณะที่ 2  ด้านพัฒนาขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์  
คณะอนุกรรมการคณะที่ 3   ด้านพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นและปฏิรูปจัดบริการลดเสี่ยง ลดโรค 
คณะอนุกรรมการคณะที่ 4   ด้านพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล  

 

และได้มีความก้าวหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการทั้ง 4 ชุด ณ วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 เพ่ือขับเคลื่อน
ประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้  
คณะอนุกรรมการที่ 1  ด้านพัฒนานโยบายสาธารณะกฎหมาย และพัฒนาระบบสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ  

1) การควบคุมการส่งเสริมการขายในอาหารที่มีน้ าตาลเกิน เกลือเกิน และ ไขมันทรานส์ และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะท างาน และจัดท า working paper รายงานในการประชุมครั้งต่อไป 

2) การสร้างความยินยอมในการปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้โปรแกรม TAS (Tobacco and Alcohol 
Surveillance System) ส าหรับเฝ้าระวังและร้องเรียนการละเมิดกฎหมายบุหรี่ เหล้า  

3) การด าเนินงาน Healthy school ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ ต้องครอบคลุมไปถึงลดโรค NCDs   นอกจาก
การปลอดยาเสพติด บุหรี่ และเหล้า ร่วมกับการปลูกฝังค่านิยมการลดเสี่ยง ลดโรคตั้งแตใ่นวัยเด็ก 

4) การดูแลสุขภาพวัยท างาน ควรมีบริการการลดเสี่ยงโรค NCDs   มีการคัดกรอง NCDs ในโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับผู้ประกันตน และมีการบันทึกข้อมูลระดับความดันโลหิต, BMI, รอบเอว, 
บุหรี่และ สุราอย่างต่อเนื่อง และการจัดบริการรักษาพยาบาลที่สะดวกและเหมาะสมกับบริบทวัยแรงงาน
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There are six strategies as follows. 
 
 

Strategy 1: Development of public policies and laws that support NCD prevention and control 
Strategy 2: Expedition of social drivers to communicate about risks on an ongoing basis 
Strategy 3: Potential development for community/local administrations, and alliance networks 
Strategy 4: Development of monitoring and data management systems 
Strategy 5: Management reform to reduce risk and control the diseases in line with their  
                     situation and local context 
Strategy 6: Development of system to support and drive integrated implementation 
 
 
Four Sub-committees are appointed as drivers of the said Strategic Plan, namely: 
 

Sub-Committee 1: Strategy for development of public policies and laws that support  
       NCD prevention and control 

Sub-Committee 2: Strategy for expedition of social drivers to communicate about risks  
               on an ongoing basis 
Sub-Committee 3: Potential development for community/local administrations, and  

       alliance networks 
Sub-Committee 4: Development of monitoring and data management systems 
 

In this regard, progress has been made at the meetings of the four Sub-committees to 
drive the following key issues. 
 
Sub-Committee 1: Strategy for development of public policies and laws that support NCD 
prevention and control  
 

1. Impose control on sale of food with high sugar, salt and trans-fats. Assigned the 
organization related to appoint a working group and prepare a working paper to be 
reported at the next meeting. 

2. Encourage legal compliance and use of the Tobacco and Alcohol Surveillance System 
(TAS) for monitoring and handling complaints regarding non-compliance with the laws 
on tobacco and alcohol. 

3. Ensure that progress on Healthy School Project for institutions under the Office of the 
Basic Education Commission cover NCD reduction on top of drug, tobacco and alcohol. 
Awareness and values must be instilled at a young age. 

4. Healthcare for working adults should include services to reduce NCD risk factors; NCD 
screening as part of the annual health check-up for the self-insured; ongoing records of 
data on blood pressure, BMI, waistline, tobacco consumption and alcohol consumption; 
and health treatment and services that are convenient and suitable for this age group. 
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5) การค้าเกี่ยวกับสินค้าทางสุขภาพ  ควรมีความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือ ในการเจรจา
การค้า กับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  

6) ควรทบทวนฉลากอาหารให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือแสดงปริมาณน้ าตาล เกลือ ทุกประเภท และไขมันทรานส์  
 

คณะอนุกรรมการที่ 2  ด้านพัฒนาขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
1) การสื่อสารต่อสาธารณะในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่ออย่าง

ต่อเนื่อง จัดท าเครื่องมือประเมิน Health Literacy และคลังความรู้สุขภาพ ให้แล้วเสร็จในปี 1552 
2) การพัฒนาเครือข่าย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสื่อสารความเสี่ยงในการสร้างเสริมสุขภาพ และลด

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ให้ด าเนินการพัฒนา Health Literate communities รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายสื่อมวลชน โดยต้องก าหนดภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนให้ชัดเจน  

3) พัฒนาเนื้อหาการสื่อสารและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดย
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานสื่อสุขภาพส าหรับเผยแพร่ให้ประชาชน,คลังความรู้สุขภาพ และ แคมเปญ
ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 

4) การเฝ้าระวังและการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลเสียต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ  
 
คณะอนุกรรมการที่ 3  ด้านพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นและปฏิรูปจัดบริการลดเสี่ยง ลดโรค 

1) การด าเนินงานระดับอ าเภอ  
₋ ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์และความรู้ ข้อมูล เพื่อชี้เป้าปัญหาโรค NCDs  ในพื้นที่ ให้คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ตระหนักสถานการณ์และความรุนแรงของโรค NCDs 

₋ เน้นการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การ
บริโภคหวาน-มัน-เค็ม มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและภาวะอ้วน ด้วยแนวคิด Life Course Approach 

₋ ค้นหาต้นแบบรด าเนินงานลดโรคไม่ติดต่อ และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (DHSA) 

2) การด าเนินงานระดับโรงเรียน  
₋ ผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหลักสูตรสุขศึกษา จัดท าสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการลดปัจจัย

เสี่ยง ลดโรค NCDs จากการมีสว่นร่วมจากภาคสว่นที่เก่ียวข้อง เช่น การลดการบริโภคหวาน มนั เค็ม 

₋ ด าเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมป้องกัน ตั้งแต่วัยเด็กก่อนเข้าเรียน ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

₋ ทีมสหวิชาชีพ (ครู หมอครอบครัว ผู้ปกครอง แกนน านักเรียน) ร่วมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
3) การด าเนินงานระดับสถานประกอบการ  

₋ การปฏิรูปจัดบริการเพื่อลดปจัจยัเสี่ยงในสถานประกอบการ เพิ่มการสร้างเสริมสุขภาพและภูมคิุ้มกัน
โรคมากข้ึน ทั้งในสถานบริการ และสถานประกอบการ 
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5. Concerning trade in health-related products, there should be collaboration to exchange 
information or views during trade negotiations in relation to products with harm to health.  

6. Food labels should be reviewed to ensure completeness and correctness in displaying 
the contents of all types of sugar, salt and trans-fats.  
 

Sub-committee 2: Strategy for expedition of Social drivers to communicate about risks on an 
ongoing basis  
 

1. Communicate with the public regarding health promotion and reduction of NCD risks on 
a continuous basis. Develop health literacy assessment tools and establish health 
knowledge database by 2018.  

2. Develop networks to transfer knowledge on communication of risks for the purpose of 
health promotion and reduction of NCD risks. Develop health literate communities and 
build a media network by clearly identifiying all public and private partners. 

3. Develop content of communication and increase communication channels which match 
target groups by clearly prescribing standard criteria for health media dissemination to 
the public, health knowledge database and media campaign. 

4. Monitor and respond to information which causes harm to NCDs.  
 
Sub-committee 3: Potential development for community/local administrations, and alliance 
networks 
 

1. District level  
₋ Use strategies, knowledge and information to identify problems on NCDs in the 

area to ensure that the District Health Board is aware of the situation and impact 
of NCDs. 

₋ Stress on addressing NCD risk factors e.g. smoking, alcohol consumption, 
sugar/fats/ salt intake, physical inactivity, and overweightness, by using a life 
course approach.    

₋ Find a model for reduction of NCDs and organise knowledge exchange on best 
practices and District Health Systems Standards (DHSA). 
 

2. School level 
₋ Advocate to the Ministry of Education to improve health education curriculum 

and develop learning materials on reduction of risk factors and reduction of 
NCDs through multisectoral collaboration e.g. sugar/fats/salt intake. 

₋ Organise activities to promote prevention for pre-schoolers in child development 
centres. 

₋ Ensure participation by multidisciplinary teams (teachers, family doctors, parents 
and student leaders) in health promotion activities at school. 

3. Workplace level  
₋ Reform services to reduce risks in workplaces in order to promote health and 

imuunisation at service facilities and workplaces. 
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₋ Health delivery บูรณาการใน wellness center 

₋ การจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับแรงงานในชุมชน 
4) การด าเนินงานระดับองค์กร สถานที่ท างาน เร่งรัดให้มีการขับเคลื่อน Healthy Workplace โดยใช้เครื่องมือ 

Happinometer ผ่าน ครม. 
5) การด าเนินงานระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  จัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข เข้ามามีบทบาท

ในการดูแลสุขภาพบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)   
6) การด าเนินงานในระบบบริการสุขภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการการวัดความดันโลหิตที่บ้าน Home Blood 

Pressure Monitoring; HBPM 

คณะอนุกรรมการชุดที่ 4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล 
1) การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับอ าเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ  

₋ พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับประเทศ เป็นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการ ครอบคลุม
ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง การป่วย การวินิจฉัย การ
รักษา การตาย ที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรคและการจัดการปัญหา NCDs 

₋  การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับอ าเภอ   โดยพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการท างาน NCDs ระดับ
ชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน PCC โดยเป็นชุดข้อมูลบูรณาการครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง 
พฤติกรรมเสี่ยง การป่วย การวินิจฉัย การรักษา การตาย ที่เกิดขึ้นในขอบเขตรับผิดชอบ การด าเนินงาน
ที่มีปัจจุบัน ได้แก่ ระบบข้อมูลแฟ้มสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

2) การพัฒนาศักยภาพการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ จังหวัดและอ าเภอ  

₋ พัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังเชิงระบาดวิทยาที่เหมาะสมกับระดับ
บุคลากรแขนงต่างๆในระบบการท างาน NCD 

₋ จัดอบรมรมหลักสูตรการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะที่มีระบบการให้ค าปรึกษาแนะน าอย่าง
ต่อเนื่องการด าเนินงานที่มีปัจจุบัน ได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลแฟ้มสุขภาพเพื่อตอบตัวชี้วัด 
9 global targets and indicators 

3) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กรและกลุ่มประชากรเฉพาะ 
 

กลไกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรค NCDs ระดับโลก   
โดยมีจัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศไทยภายใต้กรอบ

องค์การอนามัยโลก  (WHO-RTG) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย, สนับสนุนการ
สร้างและกระจายความรู้, ผลักดันนโยบายเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงโรค NCDs, พัฒนาความเข้มแข็งระบบที่ตอบสนองต่อการ
ป้องกัน ควบคุมโรค NCDs, พัฒนาระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาความร่วมมือระดับโลก ในการป้องกัน 
ควบคุมโรค NCDs 
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₋ Integrate health delivery into wellness centre. 
₋ Arrange occupational health services for workers in communities. 

4. Organisational level – expedite advocacy for “Healthy Workplace” by using 
“Happinometre” through the Cabinet.  

5. SME level – ensure that health volunteers take part in providing healthcare to SMEs 
employees.   

6. SME level – increase access to Home Blood Pressure Monitoring (HBPM) 
 

Sub-committee 4 Development of monitoring and data management systems  
 

1. Develop information linkages at district, provincial, regional and national levels 
₋ Develop a comprehensive surveillance system – an integrated surveillance system 

which covers economic, social, and environmental factors; risk factors; 
behavioural risks; cases; diagnosis; treatment; and mortality, which are related to 
NCDs and NCD responses.  

₋ Introduce information linkages at the district level by developing an information 
system for NCDs at the community level to drive efforts through Primary Care 
Clusters (PCC). The information set must be comprehensive and covers risk 
factors, behavioural risks, cases, diagnosis, treatment, and mortality, which occur 
in areas under responsibility. Current progress includes the health dataset system 
of the Ministry of Public Health. 

2. Develop capacity in data management and analysis for NCD monitoring at national, 
provincial and district levels 

₋ Develop standard curriculum in data management and analysis for monitoring of 
epidemiological data that are suitable for personnel in different disciplines 
working on NCDs. 

₋ Organise trainings on data management and analysis which incorporate a system 
to provide counselling on a continuous basis. Current progress includes 
improvement in health dataset management to meet requirements for the 9 
global targets and indicators. 

3. Develop NCD and risk factor surveillance system at the organisational level and for 
target groups. 
 

Global level mechanism to support NCDs prevention and control  
Set Country Cooperation Strategy by WHO–RTG consists of six strategies as follows 

Facilitate multi-stakeholder co-ordination, Support knowledge generation and dissemination, 
Enhance policy implementation to reduce NCD risk factors, Strengthen health systems response 
to NCDs, Improve surveillance,  monitoring and accountability systems and Facilitate 
international collaboration and linkages  
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ระบบเฝา้ระวังและติดตามสถานการณ์โรคไม่ติดต่อใน  
ประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ประเทศไทยมีผู้ด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ จากหลายส านักและหลายกรมในกระทรวงสาธารณสุข 
อย่างไรก็ตามส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคยังคงเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีคณะที่ปรึกษาก ากับทิศทางที่จัดประชุม
อย่างเป็นต่อเนื่อง โดยมีแหล่งงบประมาณของกิจกรรมเหล่านี้มาจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับเพิ่มเติมมาจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีงบเพิ่มเติมเล็กน้อยจากกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยกับองค์การอนามัยโลก (CCS)  ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากิจกรรมการเฝ้าระวังเกือบทั้งหมดได้ถูกจัดเข้าสู่ระบบ
โครงสร้างอย่างเป็นทางการ โดยที่มีแหล่งข้อมูลด้านโรคไม่ติดต่อดังนี้  
แหล่งข้อมูลด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ: 

1. ข้อมูลการตาย: จากระบบทะเบยีนราษฎร์ และ สถิติชีพ ที่เก็บรวบรวมโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
สาธารณสุข 

2. ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง: ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลและระดับประชากร ถูกเก็บรวบรวมโดย
โรงพยาบาลและสถาบนัต่างๆ เพื่อส่งให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล 

3. การส ารวจปัจจัยเสี่ยง 

₋ ยาสูบ: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ด าเนินการโครงการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา (ทุก 2 ปี) 
และโครงการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ (ทุก 3 ปี), การส ารวจระดับโลกด้านการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ 
(รอบ 2), ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบและมหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการส ารวจระดับโลกด้านการ
สูบบุหรี รอบที่ 3 

₋ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ด าเนินการโครงการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
ดื่มสุรา (ทุก 2 ปี)  และโครงการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ (ทุก 3 ป)ี 

₋ กิจกรรมทางกาย: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจในผู้ใหญ่ ทุก 4 ปี 

₋ ปริมาณโซเดียม: มีการส ารวจความถี่ในการบริโภคอาหาร และการส ารวจโซเดียมในปัสสาวะ 
ด า เนินการเป็นครั้ งคราว ส่วนการส ารวจปริมาณไขมันทรานส์ ในอาหาร ด า เนินการโดย
มหาวิทยาลัยมหิดลใน ปี 1550 และ 1550 ส่วนการส ารวจไขมันทรานส์ในเลือดและการส ารวจปริมาณ
การบริโภคโซเดียม โดยการติดตามในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เร่ิมด าเนินการในปี 2561 

₋ การส ารวจที่บูรณาการหลายปัจจัยเสี่ยง: การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเป็น

คร้ังที่ 5 พ.ศ. 2557 ซึ่งด าเนินการในทุก 5 ปี และการส ารวจระดับโลกด้านสุขภาพนักเรียน (รอบ 2) 

₋ การส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ บ: ด าเนนิการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสดุในปีพ .ศ.
1552  และสามารถแสดงข้อมูลที่เป็นตัวแทนระดับเขต 
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                    Existing NCD Surveillance and Monitoring                       
                 System in Thailand 

 
NCD surveillance activities are undertaken by a number of Departments and 

Bureaus in the Ministry of Public Health, however, the main responsibility lies with the Bureau 
of NCDs in the Department of Disease Control.  There is a technical advisory group that meets 
regularly to provide direction to NCD surveillance activities.  Funding for various surveillance 
activities comes from the MoPH and is supplemented by Thai Health, and a small proportion 
comes from the CCS mechanism.  Over the past years, most of the surveillance activities have 
been institutionalized. There are multiple sources of NCD data as listed below.  
 
Source of NCD surveillance data: 
 

1. Mortality data: Civil registration and vital statistics data collected by the Ministry of 

Interior and Ministry of Public Health. 
 

2. Cancer registry data: Population-based and hospital based registry data collected by 
hospitals and institutes, and analyzed by the National Cancer Institute, Department of 
Medical Services 

 

3. Risk factor surveys: 
a. Tobacco: National Statistical Office carry out Smoking and Alcohol Behavioral 

Survey (every 3 years) and Health and Welfare Survey (every 2 years), two 

rounds of global adult survey.  Bureau of Tobacco Control and Mahidol 

University conducted three rounds of global youth tobacco survey. 

b. Alcohol: National Statistical Office carry out Smoking and Alcohol Behavioral 

Survey (every 2 years) and Health and Welfare Survey (every 2 years) – tobacco 

and alcohol use monitoring 

c. Physical activity: National Statistical Office survey among adults every 4 years.  

d. Sodium: Food frequency surveys and small urine sodium surveys undertaken on 

an ad hoc basis; transfat food survey conducted by Mahidol University in 2007 

and 2017. Serum transfat surveillance and 24 hour urinary sodium survey to 

begin in 2018 

e. Integrated risk factor surveys: National Health Examination survey five rounds  

conducted, every five years; Global school health surveys (two rounds) 

f. Behaviour Risk Factor Surveillance Surveys: several rounds at Regional level 

representation  
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4. ข้อมูลการบริการสุขภาพ: ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อยู่ในศูนย์ข้อมูลสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายวิจัยสุขภาพ (MedResNet) ซึ่งมีการด าเนินการส ารวจทุก 1 ปี 

จุดแข งที่ส าคัญ  

₋ มีการให้ความส าคัญต่อการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อในล าดับที่สูง  

₋ กิจกรรมการส ารวจเฝ้าระวังส่วนใหญ่ถูกน าเข้าสู่ระบบโครงสร้างอย่างเป็นทางการแล้ว  

₋ แหล่งทุนเกือบทั้งหมดที่มาด าเนินการกิจกรรมเฝ้าระวังล้วนมาจากภายในประเทศ  

₋ องค์กรภายในประเทศมีศักยภาพในการด าเนินการกิจกรรมการส ารวจเฝ้าระวังเอง 

ความท้าทายหลัก  

₋ มีความหน่วงของเวลาระหว่างการส ารวจ การออกรายงาน การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์  

₋ ยังใช้ข้อมูลข่าวสารไม่เต็มที่ ในการผลักดันและก ากับทิศนโยบาย  

₋ การรายงานสาเหตุการตายยังไม่สมบูรณ์และคุณภาพยังไม่น่าเชื่อถือ  

₋ การใช้ข้อมูลการบริการสุขภาพจาก HDC ยังไม่เต็มที่ เพราะปัญหาด้านคุณภาพที่ยังไม่น่าเชื่อถือและ

ความครบถ้วนของข้อมูล 

₋ การป้อนกลับข้อมูลและข่าวสารไปสู่หน่วยที่จัดเก็บข้อมูลตั้งต้น เพื่อการใช้ประโยชน์ระดับพ้ืนที่ ยังมีจ ากัด 

₋ ข้อมูลจากภาคเอกชนและสถานพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีอย่างจ ากัด 

₋ การเฝ้าระวังปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ และปัจจัยเร้าการบริโภค (Surveillance of social 

determinants and drivers) มีอย่างจ ากัด โดยเฉพาะด้านยาสูบ 
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4. Health services data:  Hypertension and diabetes registry data in the Health Data Centre 

and MedResNet surveys every two years 

 
Key strengths 
 

₋ High priority given to NCD surveillance 

₋ Most surveillance activities are institutionalized 

₋ Almost all of funding for surveillance comes from domestic funding  

₋ National institutional capacity exists for conducting surveillance 

 
Main challenges  
 

₋ Some time lag between data collection, publishing, dissemination and use  

₋ Existing information not fully used for advocacy and policy direction 

₋ Cause of deaths reporting is incomplete and of unreliable quality  

₋ Health service data from HDC is not fully used because of unreliable 

quality/completeness 

₋ Limited feedback of data and information back to primary unit  of data collection for 

local utilization 

₋ Limited information available from the private sector and non-MOPH health facilities, 

especially in capital city; Bangkok 

₋ Surveillance of social determinants and drivers is limited largely to tobacco  
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    ความก้าวหน้าการด าเนินงานป้องกันควบคุม โรค NCDs 
       

จากสถานการณ์ความรุนแรงและภาระโรคจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) องค์การอนามัยโลกจึงได้ก าหนด 9 
เป้าหมายการด าเนินงานเพื่อควบคุมสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในระดับโลก โดยก าหนดระยะเวลาที่
ต้องบรรลุตามเป้าหมายไว้ ภายในปี 2568 ดังแผนภาพแสดงด้านล่าง ซึ่งประเทศไทยโดยการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ใน พ.ศ. 2557 ได้ให้การรับรองทั้ง 9  เป้าหมายดังกล่าวให้เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงานของประเทศไทย และถือเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการจัดการปัญหาโรค NCDs อย่างยิ่ง   
 

แผนภาพที่ 5 เป้าหมายการด าเนินงาน 9 ข้อเพ่ือลดการเกิดโรคไม่ติดต่อ NCDs ในระดับโลกภายในปี พ.ศ. 2568 
 

 

 
ซึ่งการประเทศไทยได้มีการด าเนินการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ , 

สถานบันการศึกษา, องค์กรวิชาชีพ รวมถึงองค์กรไม่แสวงผลก าไรต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าว  และ
เมื่อพิจารณาจากผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (NHES) และผลการศึกษาจากเครือข่าย
กลุ่มวิจัยสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet), ผลการส ารวจการบริโภคเกลือแกงของกรมอนามัย 
พบความก้าวหน้าตามเป้าหมาย เพ่ือบรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2  
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     Progress on the Prevention and Control of NCDs 
       
      Given the severity and disease burden of NCDs, WHO has prescribed 9 global targets 

to control NCDs by 2025, as depicted by the figure below. At the 6th meeting of the National 
Health Assembly in 2014, Thailand endorsed the application of these 9 targets for the country. 
This pursuit to address NCDs is an ambitious challenge for our country.   
 

Figure 5: 9 Global Targets on the Reduction of NCDs by 2025 

 

 
 

 
In response to these targets, Thailand has continuously been implementing various 

activities through efforts of the government, educational institutions, professional associations, 
and NGOs. Accordinng to the National Health Examination Survey (NHES), The Smoking and 
Drinking Behaviour Survey and the suvey on salt consumption by the Department of Health, the 
situation of the global targets is summarized in Table 2. 
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ตารางที่ 2 สถานการณ์ตาม 9 เป้าหมายระดับโลกของประเทศไทย (Situation of 9 Global Targets in thailand) 
 

รายการ ป   ผลส ารวจ 
ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง 
เป้าหมาย  
ป  2568  

1. การเสียชีวติก่อนวัยอันควร  
1.1 ความน่าจะเป็นของการเสียชวีิตที่อายุ 30 ปีถึง 70 ป ีจากโรคหัวใจและหลอด

เลือด โรคปอดเรื้อรัง, โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง 
ที่มา: Thai BOD, IHPP 

2007 15.3% 

ลดลง 7.84 % 

ลดลง 25% 

2011 14.3% 
2017 14.1% 

1.2 อัตราตายก่อนวยัอันควร (อาย3ุ0 - 70 ปี) จากโรคหัวใจและหลอดเลือด  
โรคปอดเรื้อรัง, โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง 

ที่มา: Thai BOD, IHPP 

2010 343.06 ต่อแสน 
เพิ่ม 10 % 

2013 355.30 ต่อแสน 

2. การบริโภคสุราที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

2.1 ความชุกของผู้ดื่มหนกัในประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
ที่มา: ผลการส ารวจพฤติกรรมสูบบุหรีแ่ละดื่มสรุา ส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ

2009 13.95 % 
ลดลง 14.69% 

ลดลง 10% 

2014 11.90 % 
2.2 ปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหวัประชากร 

ที่มา: กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลัง 
2011 
2014 
2015 
2016 

7.13 ลิตร  
6.91 ลิตร 
6.95 ลิตร 
7.11 ลิตร 

ไม่ลดลง 

1. ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ  
ที่มา: ผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES) 

2009 18.4% เพิ่ม 3.8% 
ลดลง 10% 

2014 19.2% 

4. ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชาชนไทย  
ที่มา: ผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES) 

2009 3,246 มก./วัน (ไม่มีค่า
เปรียบเทียบ) 

ลดลง 30% 
2014 ไม่มีรายงาน 

5.ความชุกของการบรโิภคยาสูบในประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  
ที่มา: ผลการส ารวจพฤติกรรมสูบบุหรีแ่ละดื่มสรุา ส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ

2011 21.4% ลดลง 10.7% ลดลง 
30% 2017 19.1% 

6. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง (Raised blood pressure) (ในประชากร15 ปีขึ้น
ไป (ค่าปรับส าหรับอาย1ุ8 ปีขึ้นไป))  
ที่มา: ผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES)  

2009 21.4%  (22.6%) เพิ่ม 15.4% 
25% 2014 24.7 % (26.9%) 

7. 1ความชุกของภาวะน้ าตาลในเลือดสงู/โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) (ใน
ประชากร15 ปีขึ้นไป (ค่าปรับส าหรับอายุ18 ปีขึ้นไป)) 
ที่มา: ผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES) 

2009 6.9 % (7.3%)  เพิ่ม 29.0%   
0 % 2014 8.9% (9.6%) 

7.2 ความชุกของโรคอ้วน ในประชากร15 ปีขึ้นไป (Obesity)  
ที่มา: ผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (NHES) 

2009 34.7% (9.1%) เพิ่ม 8.1%   
0 % 2014 37.5% (11.3%) 

8. ประชาชนได้รับการยาและการให้ค าปรึกษาในการป้องกันโรคหัวใจเฉียบพลัน 2010 Not avialable  50% 

9.  การมียาและเทคโนโลยีที่เพียงพอและเหมาะสมในการดูแลผู้ปว่ยโรค NCDs 
 

2010 Not avialable 
 

80% 
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Table 2: Situation of 9 Gobal Targets in Thailand 
 

Item Year Survey Result % Change 
Target 
2015 

1. Premature Mortality 

1.1 Unconditional probability of dying between 30 and 70 years old from 
coronary artery disease, cerebrovascular disease, chronic obstructive 
pulmonary disease, diabetes and cancer 

 Source: Thai BOD, IHPP 

2007 15.3% 

Down  
7.84% 

down 
25% 

2011 14.3% 

2017 14.1% 

1.2  Premature mortality (30 – 69 years old) from coronary artery disease, 
cerebrovascular disease, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes, 
and cancer 

Source: Thai BOD, IHPP 

2010 343.06 /  
100 000 

 
up 10 % 

2013 355.30/   
100 000 

2. Harmful use of Alcohol  

2.1 Prevalence of adult heavy drinkers in person 15+ years in the last 12 
months 

Source: The Smoking  and Drinking Behaviour Survey, National Statistics 
Office 

2009 13.95 % 
Down 

14.69% 

down 
10% 

2014 11.90 % 

2.2 Pure alcohol consumption per capita  
Source: Excise Department, MOF  

2011 
2014 
2015 
2016 

7.13 L  
6.91 L 
6.95 L 
7.11 L 

not down 

3. Prevalence of physical inactivity 
Source: NHES 

2009 18.4% 

up 3.8% 
down 
10% 2014 19.2% 

4. Average salt and sodium consumption for Thai people 
Source: NHES 

2009 3,246 mg/day 
(No 

reference) 
down 
30% 2014 No report 

5. Prevalence of tobacco use among 15+ years old 
Source:  The Smoking  and Drinking Behaviour Survey, National Statistics 
Office 
 

2011 21.4% down 
10.7% down 

30% 2017 19.1% 

6. Prevalence of raised blood pressure among 15+ years old (adjusted 
prevalence among 18+ years old)  
Source: NHES  

2009 21.4%  
(22.6%) 

up 15.4% 

25% 
2014 24.7 % 

(26.9%) 

7.1 Prevalence of high blood sugar level/diabetes mellitus among 15+ years old 
(adjusted prevalence among 18+ years old) 
Source: NHES 

2009 6.9% (7.3%) 
up 29.0%   

0 % 
2014 8.9% (9.6%) 

7.2 Prevalence of obesity among 15+ years  
Source: NHES 

2009 34.7% (9.1%) up 8.1%   
0 % 2014 37.5% (11.3%) 

8. Eligible people receive drug therapy & counselling to prevent heart attack 2010 Not available   50% 

9. Affordable technology to treat major NCD 
  

2010 
 

Not available   
80% 
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 โดยผลการติดตามความก้าวหน้าขององค์การอนามัยโลก (World NCD Progress Monitor 2017) 
ประเทศไทยมีผลการด าเนินงานที่มีความก้าวหน้าเป็นอันดับ 3 ของโลก ร่วมกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ 
และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ผลการประเมินรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 รายงาน World NCD progression monitoring 
 

Issue 2015 2017 
Consider setting national NCD targets for 2025: 

1. National NCD targets and indicators fully achieved fully achieved 
2. Mortality data partially achieved partially achieved 
3. Risk factor surveys fully achieved fully achieved 

Consider developing national multisectoral policies and plans to achieve the national targets by 2025: 
4. National integrated NCD policy/strategy/action plan partially achieved fully achieved 

Reduce risk factors for NCDs, building on guidance set out in the WHO Global NCD Action Plan: 
5. Tobacco demand-reduction measures:   

₋ Taxation/ increased excise taxes and prices partially achieved partially achieved 

₋ smoke-free policies fully achieved fully achieved 

₋ health warnings/large graphic fully achieved fully achieved 

₋ advertising bans partially achieved partially achieved 

₋ mass media campaigns X fully achieved 

6. Harmful use of alcohol reduction measures:   

₋ availability regulations fully achieved fully achieved 

₋ advertising and promotion bans fully achieved fully achieved 

₋ pricing policies partially achieved partially achieved 

7. Unhealthy diet reduction measures:   

₋ salt/sodium policies not achieved fully achieved 

₋ saturated fatty acids and trans-fats policies not achieved not achieved 

₋ marketing to children restrictions not achieved not achieved 

₋ marketing of breast-milk substitutes restrictions not available not achieved 

8. Public awareness on diet and/or physical activity fully achieved fully achieved 
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According to WHO’s Global NCD Progress Monitor 2017, Thailand’s progress ranks third, 
together with Finland and Norway, and first amongst ASEAN countries. Details are as follows. 

 

Table 3: Global NCD Progress Monitoring 

Issue 2015 2017 

Consider setting national NCD targets for 2025: 

1. National NCD targets and indicators fully achieved fully achieved 

2. Mortality data partially achieved partially achieved 

3. Risk factor surveys fully achieved fully achieved 

Consider developing national multisectoral policies and plans to achieve the national targets by 2025: 

4. National integrated NCD policy/strategy/action plan partially achieved fully achieved 

Reduce risk factors for NCDs, building on guidance set out in the WHO Global NCD Action Plan: 

5. Tobacco demand-reduction measures:   

₋ Taxation/ increased excise taxes and prices partially achieved partially achieved 

₋ smoke-free policies fully achieved fully achieved 

₋ health warnings/large graphic fully achieved fully achieved 

₋ advertising bans partially achieved partially achieved 

₋ mass media campaigns X fully achieved 

6. Harmful use of alcohol reduction measures:   

₋ availability regulations fully achieved fully achieved 

₋ advertising and promotion bans fully achieved fully achieved 

₋ pricing policies partially achieved partially achieved 

7. Unhealthy diet reduction measures:   

₋ salt/sodium policies not achieved fully achieved 

₋ saturated fatty acids and trans-fats policies not achieved not achieved 

₋ marketing to children restrictions not achieved not achieved 

₋ marketing of breast-milk substitutes restrictions not available not achieved 

8. Public awareness on diet and/or physical activity fully achieved fully achieved 
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Strengthen health systems to address NCDs through people-centred primary health care and universal 
health coverage, building on guidance set out in WHO Global NCD Action Plan: 

9. Guidelines for the management of major NCDs fully achieved fully achieved 
10. Drug therapy/counselling for high risk persons not achieved fully achieved 

 

การด าเนินงานจนถึงสิงหาคม 2561 มีความก้าวหน้าในเรื่องการออกกฏหมายเพ่ือควบคุมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ และ การกฎหมายห้ามผลิต จ าหน่ายและน าเข้าน้ ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
บางส่วน และอาหารที่มีน้ ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ 

จากผลการประเมินการด าเนินงาน พบว่ามีประเด็นที่ด าเนินงานส าเร็จและประเด็นท้าทายในการด าเนินงาน
เพ่ือลดโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย ดังนี้  

- การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม  (Salt reduction) 
- การด าเนินงานโรงเรียนสุขภาพดี  (Healthy school) 
- ชุดสิทธิประโยชน์ ด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค NCDs (UHC  for prevention and care: NCD 

screening and care coverage) 
- การขับเคลื่อนมาตรการทางภาษดี้านสุขภาพ (Tax for health)
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Strengthen health systems to address NCDs through people-centred primary health care and 
universal health coverage, building on guidance set out in WHO Global NCD Action Plan: 

9. Guidelines for the management of major NCDs fully achieved fully achieved 

10. Drug therapy/counselling for high risk persons not achieved fully achieved 
 
 

Until August 2018, there has been progress on the legislation to control marketing of breast 
milk substitutes and the legislation to prohibit sale and import of partially hydrogenated oil and 
food with partially hydrogenated oil content (transfat). 

 
From the above review, Thailand’s achievements and challenges in the reduction of NCDs 

are prioritised as follows. 
- Salt reduction 
- Healthy school 
- UHC for prevention and care: NCD screening and care coverage 
- Taxation for health 
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ประเด นเฉพาะที่ 1  
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม  (Salt reduction) 

สถานการณ์ปัญหา 
จากการส ารวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย ปี พ .ศ. 2550 ประชากรไทยได้รับโซเดียมคลอ

ไรด์ หรือโดยเฉลี่ย 10.9 กรัม โดยมาจากเครื่องปรุงรสต่างๆ 8.0 กรัม คิดเป็นร้อยละ 80.3 ของโซเดียมคลอไรด์
ทั้งหมดที่ได้รับ และเมื่อค านวณเทียบกลับเป็นปริมาณของโซเดียม  (ร้อยละ 40 ของปริมาณโซเดียมคลอไรด์) 
พบว่า ประชากรไทยได้รับโซเดียมจากอาหารที่บริโภคสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน แต่มีข้อสังเกตว่า
ปริมาณโซเดียมที่ได้จากการส ารวจนี้ จะต่ ากว่าความเป็นจริง เนื่องจากเป็นปริมาณโซเดียมที่ได้จากเครื่องปรุงรส
และแหล่งอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์สูงเท่านั้น ไม่ได้มีการรวมปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในอาหารอ่ืนๆ ที่มีการบริโภค 
หรือจากผงชูรส (โมโนโซเดียมกลูตาเมท) ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งถือว่าคนไทยบริโภคมากกว่าปกติถึง 2 เท่า 
เมือ่เทียบกับปริมาณโซเดียมสูงสุดที่สามารถบริโภคได้ต่อวันโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อ
คนต่อวัน 
  

กลไก ละกระบวนการจัดการลดการบริโ คเกลือ ละโซเด  มในประเ  ไ    ่ ่านมา: นโ บา ในระดับ าติ 
(National policy) 
 สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เพ่ิมขึ้นจากการได้รับเกลือและโซเดียมใน
ปริมาณสูง และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พศ. 2557  ได้ให้การรับรองทั้ง 9 เป้าหมายดังกล่าว ให้เป็น
เป้าหมายการด าเนินงานของประเทศไทย และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ได้เห็นความส าคัญของปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น จึงมีมติรับรองนโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)    และขอให้
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงาน
บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเพ่ือลดภาระโรคจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs)   และลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและประเทศชาติ ดังนี้ 

1. จัดตั้งกลไกการด าเนินงานระดับชาติในการประสานงานและบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามนโยบายลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย  

2. จัดท ายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย  
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Specific Issue 1 
Salt and Sodium Reduction 

 

Situation 

From the Survey on Sodium Chloride Consumption Among Thai Population in 2007, it 
was found that the average intake was 10.9 g. Of this amount, 8.0 g were from sauces and 
condiments, equivalent to 80.3 percent of total intake. In terms of sodium intake (40 percent of 
Sodium Cloride), consumption by Thais is as high as 4,351.7 mg/person/day. However, it can be 
observed that the amount of sodium intake deduced from this survey may be understated 
given that it only included sodium from sauces, condiments, and other high-Sodium Cloride 
food items and not sodium in other food items or the popularly used Monosodium Glutamate 
(MSG). Nonetheless, it can be said that Thais consume two times the amount of sodium 
compared to the recommended maximum level of intake/day without causing harm to health 
of 2,000 mg. 

 
  

Thailand’s Mechanism and Process for Salt and Sodium Reduction in the Past: 
National Policy 
  

Given the worsening situation of NCDs, in part due to high salt and sodium intake, and 
in view of the resolution of the 6th National Health Assembly in 2014 to endorse the application 
of the 9 global targets in Thailand, the 8th National Health Assembly endorsed the Salt and 
Sodium Reduction Policy to reduce NCDs. The National Health Assembly urged the Ministry of 
Public Health, through the Department of Disease Control, the Department of Health, the Food 
and Drug Administration, and the Office of Healthy Lifestyle Management to be jointly 
responsible, in conjunction with the Salt Reduction Network, stakeholders, and partners, to 
undertake the following initiatives to reduce disease burden and health care spending from 
NCDs. 

1. Establish a mechanism at the national level to coordinate and integrate efforts to drive 
strategies and support the development of an action plan to guide activities pertaining 
to Thailand’s Salt and Sodium Reduction Policy. 

2. Draft the National Strategy on Salt and Sodium Reduction.  
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- คณะกรรมการนโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)ระดับชาติ 
 คณะกรรมการระดับชาติดังกล่าว มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และอธิบดีกรมควบคุมโรค
เป็นเลขานุการ   คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง, ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพ, ผู้แทน
สถาบันการศึกษา และผู้แทนจากภาคประชาสังคม จ านวน 28 ท่าน โดยมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
การด าเนินงานในระดับชาติ, สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการควบคุมการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในทุกระดับ, ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและรณรงค์การลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียม, สนับสนุนหน่วยวิจัยและพัฒนา ผู้ประกอบการอาหาร เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงต ารับและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือและโซเดียมต่ าอย่างเป็นรูปธรรม และให้สามารถแต่งตั้ง
อนุกรรมการหรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
 

-  ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ป  2559-2568 
วิสัยทัศน์   ประชาชนมีสุขภาพดีจากการบรโิภคเกลือและโซเดียมลดลง  
เป้าประสงค ์ ประชาชนบริโภคเกลือและโซเดยีมลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568 
ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย พศ 2559-2568 ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้
ยุทธศาสตร ์S (Stakeholder network) การสร้าง พัฒนาและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ A (Awareness) การเพิ่มความรู้ ความตระหนัก และเสริมทักษะให้ประชาชน ชมุชน ผูผ้ลิต/ผู้ประกอบการ 
บุคลากรวิชาชีพที่เก่ียวข้องและผู้ก าหนดนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ L (Legislation and environmental reform) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการผลิต ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และเกิดผลิตภัณฑท์ี่มีโซเดียมต่ า รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทางการเข้าถึงอาหารที่ปริมาณโซเดียมต่ า 
ยุทธศาสตร์ T (Technology and innovation) การพัฒนางานวิจยัและองค์ความรู้และการน าสูป่ฏิบัต ิ
ยุทธศาสตร์ S (Surveillance, monitoring and evaluation) การพัฒนาระบบเฝ้าระวงั ติดตามและประเมินผล 
เน้นตลอดกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ 
 

ความส าเร็จ องการด าเนินนโ บา การลดการบริโ คเกลือ ละโซเด  มเ ื่อลดโรคไม่ติดต่อ  
คณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ได้มีการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงาน และให้ความเห็นชอบต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี ภายใต้แนวคิด “อาหารโรงพยาบาลเค็มน้อย ดีลดโรค ดีต่อสุขภาพ และอร่อย

ดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข  เป็นแหล่งของอาหาร
โซเดียมต่ า ทั้งอาหารส าหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และอาหารจากร้านค้าต่างๆ ส าหรับญาติและผู้ที่มารับ
บริการ และกรมควบคุมโรคได้ขอความร่วมมือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 แห่งและโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จ านวน 83 แห่ง ให้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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- National Committee on Salt and Sodium Reduction Policy for NCD Reduction  
 The National Committee has 28 members, comprising the Minister of Public Health as 
chairperson, the Director-General of the Department of Disease Control as secretariat, along 
with high-level representatives from concerned ministries, professional associations, academic 
institutions, and civil society organizations as members. The National Committee is empowered 
to prescribe national policies and strategies on salt and sodium reduction, support 
implementation of the strategies and the development of action plan to control salt and 
sodium intake at all levels, promote collaboration amongst concerned organisations and 
partners in monitoring and advocating salt and sodium reduction, and support R&D institutions 
and food producers in reformulation of food products and sale of low-salt/sodium food items. 
The National Committee may also appoint sub-committees or working groups as deemed 
necessary. 
 
- Thailand Salt and Sodium Reduction Strategy 2016 – 2025 
Vision  People are healthy as a result of reduced salt and sodium consumption 
Objective  People consume 30 percent less salt and sodium by 2025 
 
Thailand Salt and Sodium Reduction Strategy 2016 – 2025 consists of five strategies as follows. 

S Stakeholder network – Create, develop, and expand network for collaboration 
A Awareness – Strengthen knowledge, awareness, and skills for people, communities, 
producers/businesses, relevant professionals, and policy makers 
L Legislation and environmental reform – Adjust the environment to enable 
production, improvement, reformulation, and creation of low-sodium products, as 
well as to offer choices and means to access low-sodium food products 
T Technology and innovation – Develop researches and knowledge for application 
S Surveillance, monitoring and evaluation – Develop a surveillance and M&E system 
that focuses on the entire process as well as outputs and outcomes 

 
Success of the Salt and Sodium Reduction Policy for NCD Reduction 

 
The National Committee on Salt and Sodium Reduction Policy for NCD Reduction has 

been continually steering efforts to reduce salt and sodium consumption. In this connection, 
the National Committee approved the following activities to reduce salt and sodium 
consumption by 30 percent by 2025. 

1. Hospital promoting less salty food or “Khem Noi Aroi (3) Dee Hospital” under the 
concept “less salty food yields three ‘Dee’s or ‘Good’s – Good for diease fighting, Good 
for health, and Good taste”.  The objective of the project is to encourage regional and 
general hospitals under the Ministry of Public Health to provide low-sodium food for 
patients, families, and other service users. In this regard, the Department of Disease 
Control has already secured cooperation from 83 provincial health offices and 76 
regional and general hospitals for this project.  
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2. ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยฉลากโภชนาการ เพื่อปรับลดค่าปริมาณ
โซเดียม ในข้อก าหนดสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อวันส าหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) จากเดิม 2,400 
มิลลิกรัมต่อวัน เป็น 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน (Guidelines on 
Nutrition Labelling) ของ CODEX โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อประกาศต่อไป (ภายในเดือนมิถุนายน) โดย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

3. การด าเนินงานลดการใช้เคร่ืองปรุงและเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูง ในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย และโรงอาหารของทุกหน่วยงานในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดท า
แนวทางเพื่อประกอบการด าเนินงาน สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดย ส านักโภชนาการ 
กรมอนามัย 
 

ก้าวต่อไป องการด าเนินการลดการบริโ คเกลือ ละโซเด  มในประ  ไ    
1. การขับเคลื่อนการลดปริมาณเกลือและโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป  โดยส านักงานคณะกรรมกาอาหาร

และยาและภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงาน ได้มีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางร่วมกัน กับผู้ประกอบการอาหารส าเร็จรูปทั้ง 
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบะหมี่และโจ๊กกึ่งส าเร็จรูป กลุ่มขนมกรุบกรอบ กลุ่มเครื่องปรุงรส และกลุ่มอาหารแช่เยือกแข็ง ในการลด
ปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว โดยสมัครใจ (Voluntary)  โดยลดลงร้อยละ 10 ในปีที่ 2 และร้อยละ 20 และ 30 
ในปีที่ 5 และ 8 ตามล าดับ และให้มีการติดตามผลลัพธ์ความส าเร็จ โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งได้ก าหนด
แผนการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในระยะ 10 ปีไว้แล้ว (Thailand Sodium Reduction Initiative: TSRI)  

2. การสร้างความร่วมมือในสื่อสารวงกว้าง  (Air war) ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   ร่วมกับสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก เพื่อการสร้างค่านิยมและความตระหนักของประชาชนต่อภัยสุขภาพจากการได้รับโซเดียมสูง  โดย

พัฒนาแนวทางการด าเนินงานสื่อสารวงกว้าง เพื่อสนับสนุนการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อเป็นทิศทางในการ
ด าเนินงานร่วมกัน ระหว่าง สถานีวิทยุโทรทัศน์สีในสังกัดกองทัพบก , สสส. เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, กรมประชาสัมพันธ์, 
และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

₋ ให้ร่วมพัฒนาสื่อในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ในประชากรไทย  

₋ เป็นช่องทางในการสื่อสารเตือนภัย น าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่าน เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้  ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการที่ถูกต้อง เพื่อการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม อย่างต่อเนื่องและสนับสนุน  

₋ ร่วมเกาะติดปัญหา ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรค NCDs 
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2. Push for revision in the Ministry of Public Health Notification on Food Labelling to reduce 
the Thai RDI (for people 6+ years old) from 2,400 mg/day to 2,000 mg/day, in line with the 
CODEX Guidelines on Nutrition Labelling. A public hearing is being conducted by the Food 
and Drug Administration. It is expected to be completed in June. 

3. Reduce the use of high-sodium sauces and condiments in hospitals under the Ministry of 
Public Health as part of the food safety program, as well as all canteens in areas under the 
Ministry of Public Health. A guideline has been developed by the Bureau of Nutrition, 
Department of Health, to assist implementation while each agency is welcome to make 
any adjustments deemed suitable for their contexts. 

 

Next Steps  
1. Drive salt and sodium reduction in processed food through joint effort by the Food 

and Drug Administration and networks/partners. In this regard, targets and guidelines have 
been developed together with businesses to voluntarily reduce sodium content in four 
processed foods, namely instant noodles and rice porridge; snacks; sauces and condiments; and 
frozen food (10 percent in the second year, 30 percent in the fifth year and 30 percent in the 
eighth year, respectively). Results will be monitored through Thailand Sodium Reduction 
Initiative (TSRI) under the Food and Drug Administration.  

2. Forge collaboration for mass communication with the Royal Thai Army Radio and 
Television Channel 5 to instil values and create awareness among people regarding health 
threats from high level of sodium intake. A guideline for mass communication on this issue will 
be developed to support salt and sodium reduction efforts and to provide a clear direction for 
collaboration among radio and TV stations under the Royal Thai Army, Thai Health, Low Salt 
Thailand Network, the Public Relations Department, and the Ministry of Public Health, in the 
following efforts. 

₋ To jointly develop suitable media to support efforts to reduce salt and sodium intake among 
Thai people 

₋ To provide a channel to communicate warnings and provide information/news, to generate 
knowledge and encourage correct behavioural changes, in order to reduce salt and sodium 
consumption continuously 

₋ To closely monitor the situation and drive the Salt and Sodium Reduction Policy for NCD 
Reduction 
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ประเด นเฉพาะที่ 2 
ชุดสิทธิประโยชน์ ด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค NCDs 

 

สถานการณ์ปัญหา 
จากผลการตรวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 (National health exam survey) พบว่าความชุก

ของเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2557 สัดส่วนของผู้
เป็นเบาหวานไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.2 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 43.1 ในปี 2557 และใน
ส่วนของการรักษาและสามารถควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ (FPG<130 มก./ดล.) ลดลงจากร้อยละ 28.5 เป็นร้อย
ละ 23.5 ตามล าดับ พบว่า 4 ใน 10 คนของผู้ที่เป็นเบาหวานไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาก่อน ส่วนผู้ที่เคย
ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นเบาหวานแต่ไม่ได้รับการรักษา มีถึงร้อยละ 2.7 ของผู้เป็นเบาหวานทั้งหมด ส่วนที่เหลือ
ประมาณ 4 ใน 10 ของผู้ที่เป็นเบาหวานได้รับการรักษาอยู่ และร้อยละ 23.5 ของผู้ที่เป็นเบาหวานทั้งหมดมีระดับน้ าตาล
อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ต่ ากว่า < 130 มก./ดล.            

ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 
24.7 ในปี 2557 สูงกว่าของการส ารวจฯ ครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2552 การเข้าถึงระบบบริการดีขึ้น โดยกลุ่มที่ไม่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงลดลงจากร้อยละ 50.3 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 44.7  ในปี 2557 สัดส่วนที่ได้รับการรักษา
มีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.0 เป็น 49.2 และกลุ่มที่ได้รับการรักษาและควบคุมความดันโลหิตได้ตามเป้าหมายมากกว่าปี  
2552 โดยเพิ่มจากร้อยละ 20.9 เป็น 29.7 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความครอบคลุมในการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และ
ได้รับการรักษา พบว่า จ านวนผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ 54.2 ในชาย และ 35.2 ในหญิง ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมา
ก่อน, ร้อยละ 6.1 ได้รับการวินิจฉัย แต่ไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 19.5 ของผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษา แต่ควบคุมความ
ดันโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์ และร้อยละ 29.7 ได้รับการรักษาและคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ 

  

กลไก ละกระบวนการจัดการ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้บรรจุให้การป้องกันควบคุมและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่การคัดกรอง ค้นหากลุ่มเสี่ยง การจัดการกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรค การดูแลรักษากลุ่มป่วยและกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อ 
ป้องกันและควบคุมการเกิดโรค ได้จัดสรรเป็นงบเหมาจ่ายรายหัวส าหรับประชาชนทุกสิทธิ์  โดยมีกรอบการบริหารจัดการ
ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเป็น
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เพิ่มเติมจากงบอัตราเหมาจ่ายรายหัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันลดรุนแรง
ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพิ่มการเข้าถึงบริการและยกระดับบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
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Speficic Issue 2 
UHC  for prevention and care: NCD screening and care coverage 
 

 

Background   
 

According to the 5th National health exam survey, prevalence rate of Diabetes Mellitus 
(DM) in adult aged 15-year and older has been increased from 6.9% in 2009 to 8.9% in 2014. 
Ratio of DM patients who do not aware about their diagnosis has also increased from 31.2% in 
2009 to 43.1% in 2014. Furthermore, control rate of risk symptoms, i.e., blood sugar (FPG<130 
mg/dL) in DM has also been reduced from 28.5% to 23.5% during the same period. There is 4 of 
10 of DM patients who never been diagnosed as DM. There is 2.7% of all Diagnosed DM 
patients who never been on treatment.  About 4 of 10 of diagnosed DM patients are on 
treatment.     

Prevalence rate of Hypertention (HT) in adult aged 15-year and older has been increased 
from 21.4% in 2009 to 24.7% in 2014. Ratio of HT patients who do not aware about their 
diagnosis has also reduced from 50.3% in 2009 to 44.7% in 2014. Furthermore, control rate of 
risk symptoms, i.e., level of blood pressure in HT has also been increased from 20.9% to 29.7% 
during the same period.  The number of diagnosed HT patients who are on treatment has been 
increased from 41.0% to 49.2%.  For coverage of screening, diagnostic, and treatment goals, 
There is 54.2% of male patients and 35.2% of female patients who never been diagnosed as HT. 
There is 6.1% of all Diagnosed HT patients who never been on treatment. The number of HT 
patients who cannot control their blood pressure is 19.5% of all diagnosed HT patients.  

 
 

Management mechanism     
 

Health services for metabolic chronic diseases such as DM and HT including screening, 
health promotion, treatment, and control symptoms to prevent complication from the diseases 
have been included in benefit packages of the Universal Coverage Scheme (UCS) managed by  
The National Health Security Office (NHSO)  

 

Since 2010, budget for 2nd prevention of DM and HT has been added in the UCS fund 
approved by the National Health Security Board.  It is an additional budget from the capitation 
to improve accessibility and quality of health service for NCDs patients. However, screening in 
risk groups has covered all Thai citizens. Management mechanism under the UCS scheme is 
shown in the following figure:  
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แผนภาพที่ 6 กรอบการจัดการโรคไม่ติดต่อ (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 
 

 
ตารางที่ 4 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร เพื่อการจัดบริการ ป้องกันลดรุนแรงของโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง  
(Secondary prevention) 

ป  2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
 งบท่ีได้รับ (ล้านบาท)   270   630   438   410   801   908   909   910  1,019   1,063  
 

ความส าเร็จ องการด าเนินงาน 
ความส าเร จของการด าเนินงาน (primary prevention)  การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงในประชากรอายุ 35 – 74 ปี พบว่า กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองเฉลี่ยร้อยละ 56 ในปี 2561 และกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉลี่ย 200 ล้านบาทต่อปี 

 

    
แผนภาพที่ 7 ร้อยละประชากรไทย (35-74ปี) ได้รับการคัด
กรองเบาหวานโดยการตรวจน้ าตาลในเลือด 

แผนภาพที่ 8 ร้อยละประชากรไทย (35-74ปี) ได้รับกาคัดกรอง
ระดับความดันโลหิต 
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Figure 6: DM HT Management Framwork 

 
 
The budget approved for secondary prevention is shown in the following diagram:   
 

Year 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

 Budget (MB)   270   630   438   410   801   908   909   910  1,019   1,063  

 
Key performance:  

Primary prevention  Result in FY2018, 56% of of risk groups aged 35 to 74-year adult 
accessed to screening services for DM and HT.  Furthermore, the budget of THB200 mil. from 
the community health security funds are provided fo changing behavior activities.    
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ความส าเร จของการด าเนินงาน (secondary prevention)  
จากการส ารวจประจ าปี 2561 พบว่าผลการเข้าถึงการตรวจหาระดับ HbA1c ประจ าปีของผู้ป่วยเบาหวาน

ครอบคลุมร้อยละ 86.3 และควบคุม HbA1c <7% ร้อยละ 36.5 ส่วนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความ
ดันได้ดีร้อยละ 64.4 
 แผนภาพทึ ่9  Outcome of T2DM and Hypertension Patient Thailand 2010 - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก้าวต่อไป องการด าเนินการ 

1. ปรับทิศทางจากการสร้างเอกภาพในเชิงนโยบายและการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานมุ่งสู่ 
กระบวนการพัฒนาและวัดผลลัพธ์มากขึ้นและขยายครอบคลุมสู่โรคเรื้อรังอ่ืนๆเช่น  โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น  

2. ปรับเปลี่ยนจากหน่วยบริการ (Hospital Based) เป็นการมุ่งสู่บริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 
(Community Based) และปรับเปลี่ยนจากกระบวนการดูแลรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์  (Bio 
clinical service) ไปสู่ระบบบริการสาธารณสุข (public health service)  

3. ปรับเปลี่ยนจากบริการจากรัฐเป็นผู้จัดบริการเท่านั้น (Public Owner) เป็นการมีส่วนร่วมจัดบริการ 
จากหน่วยงานภาคส่วนอื่น (Public & private Participation) 
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Secondary prevention According to the National survey Medical Research Network of the 
Consortium of the Thai Medical schools (MedResNet) in 2018, 86.3% DM-type II patients are 
accessed to blood HbA1c test.  

 
 

Figure 9: Outcome of T2DM and Hypertension Patient Thailand 2010 - 2018 

 
 

Future movement    
 

1. Shifting national policy from operation mechanism and system development to 
process development and evaluation, and expand to other NCDs, e.g., Cardiovascular diseases, 
and cerebovascular diseases  

2. Promoting Community-Based services and public health services instead of  Hospital-
Based services and  Bio-clinical services  

3. Shifing from Public Owner Service to  Public & Private Participation services  
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ประเด นเฉพาะที่ 3 
การป้องกันโรค NCDs ในสถานศึกษาระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

  

การด าเนินงานเ ื่อการป้องกันควบคุมโรค NCDs ในสถาน ึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้
ส าหรับนักเรียนทุกคน สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังตนเองให้ปลอดภัยจาก 
โรคและภัยคุกคามจากโรคไม่ติดต่อ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการใน 2  มิติ คือ  
 มิติที่ 1 ด้านการเรียนการสอน  

นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพ ทักษะชีวิต จากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามเนื้อหาหลักในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้และพลศึกษา โดยนักเรียนทุกคนในระดับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6   ต้องได้รับการศึกษา ด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด เพ่ือการด าเนินชีวิต และการมีสุขภาพดี ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้ 
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
  มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ มี
วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพ และการป้องกันโรค 
  มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและ
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
  มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพ
ติด และความรุนแรง 
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Specific Issue 2 
NCD Prevention at Basic Education Level Schools 

 
NCD Prevention and Control at Basic Education Level Schools 
 The Office of the Basic Education Commission, as the main agency in managing basic 
education for all students, supports students in acquiring knowledge on health promotion and 
self-care against NCD risks by implementing activities in two dimensions as follows: 
 
 1st Dimension: Classroom-based 
 
  All students are taught about health and life skills in health education and physical 
education classes according to the basic mainstream curriculum (2008) under health education 
and physical education lesson group. Students from grades 1 to 12 are taught to care for their 
health in terms of knowledge, skills, methods, and attitudes, according to the set standards, so 
that they can live a healthy life. Details of the standard curriculum are as follows. 
1. Human growth and development  

Standard P. 1.1 Understanding the nature of human growth and development 
2. Your life and your family  

Standard P. 2.1 Understanding and recognizing self-worth, families, sex education and 
life skills 

3. Movements, physical activities, games, Thai and international sports 
Standard P. 3.1 Understanding and acquiring skills in movements, physical activities, 
games and sports 
Standard P. 3.2 Loving and practicing physical activities, games, and sports regularly 
with good discipline, playing by the rules, sportsmanship, responsible competitiveness, 
and appreciation of sports 

4. Promoting health, capacity and disease prevention 
 Standard P. 4.1 Seeing values and having skills in health promotion, maintaining good 
health, disease prevention, and capacity development for health 
5. Safety 
 Standard P. 5.1 Preventing and avoiding risk factors, health risk behaviours, accidents, 
drugs, and violence 
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มิติที่ 2 ด้านกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  
นอกจากก าหนดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังเปิดโอกาส
ให้สถานศึกษาจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม รวมถึงการจัดกิจกรรมในรูปแบบของชุมนุม ชมรม โครงการ และโครงงาน 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิเช่น โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โดยมีหลักการที่น าเชื่อมโยงความรู้สู่การ
ปฏิบัติสอดคล้องกับสถานการณ์  
 

กิจกรรม ละโครงการเ ื่อป้องกันควบคุมโรค NCDs ในสถาน ึกษา 
ในปัจจุบันของสังคมไทยเปลี่ยนจากเดิมเข้าสู่สังคม 4.0 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยี  โดยเฉพาะอิทธิพลจากสื่อสังคมรูปแบบต่าง ๆ ตลอดการโฆษณา ท าให้เกิดค่านิยมที่เบี่ยงเบนไปจาก
เดิม โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคล ตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่า
จะเป็นการบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น อาหารจานด่วน อาหารขยะ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
ใช้สารเสพติด ท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพเป็นโรคไร้เชื้อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง 
ฯลฯ ประกอบกับสภาพครอบครัวและสภาพสังคมในปัจจุบัน มีปัญหาสลับซับซ้อน ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่มา
จากโรคไม่ติดต่อเพ่ิมมากข้ึน และการรักษาพยาบาลก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานผล
น้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียนโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่ายังมี
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน โดยเฉพาะสภาวะเด็กอ้วนมีอัตราเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิด
ปัญหา NCDs ในวัยเรียน ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา อาจจะไม่เพียงพอ
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ด าเนินโครงการควบคู่ไปกับการจัดการเรียน  การสอน
ในการดูแลสุขภาพ เพ่ือให้ให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และค่านิยมด้าน
สุขภาพที่ถูกต้อง สามารถน าไปปฏิบัติพัฒนาตนเองให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดมาตรฐาน
ด้านสุขภาพให้โรงเรียนสังกัดเป็นแนวทางการด าเนินโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ซ่ึงด าเนินการในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน  27,948  โรงเรียน โดยมีมาตรฐานใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านบริหารจัดการ ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาต้องก าหนดแนวทางการด าเนินงานการส่งเสริม
สุขภาพภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน 

มาตรฐานที่ 2 ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย โรงเรียนต้องด าเนินการด้านอาหารให้กับนักเรียน
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมทั้งมีการบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน 
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2nd Dimension: Activity-based  
 Apart from the standard curriculum, the Office of the Basic Education Commission also 
grants opportunities for schools to conduct additional activities such as organised meetings, 
clubs, and projects to support classroom learning e.g. Healthy Thai Student Project with the 
objective in bridging knowledge with actual application while taking into account different 
contexts.  
 
 

Activities and Projects on NCD Prevention and Control in Schools 
The Thai society is currently transforming towards Thailand 4.0. changes and 

advancement in IT. Various forms of social media and advertisements are causing a shift in 
values and norms due to incorrect health behaviours and changes in the environment, for 
instance, unsuitable diet (fast food and junk food), smoking, alcohol consumption, and drug 
use. These behaviours lead to chronic NCDs e.g. coronary artery disease, cerebrovascular 
disease, diabetes, and cancer. Moreover, family and social problems are becoming more 
complex. All these factors are causing NCDs to rise while treatments are not addressing the 
problems at root causes. In this regard, the report on weights and heights of students in schools 
under the Office of the Basic Education Commission finds that there are cases of malnutrition. 
In particular, the number of overweight children is rising, leading to NCD problems. At the same 
time, the traditional way to manage health at schools through health education is becoming 
inadequate to stimulate behavioural change. 

Thus, the Office of the Basic Education Commission is undertaking projects on 
healthcare alongside classroom teaching in order to ensure that students at basic education 
levels have the correct knowledge, understanding, skills, and values on health, and that they 
are able to apply these to ensure a healthy and happy lifestyle amid the IT evolution. In this 
connection, the Office of the Basic Health Education has prescribed the health standards for 
schools to use as a guideline in implementing the Healthy Thai Student Project. The project is 
conducted in 27 948 primary schools under the Office of the Basic Education Commission. 
Operational standards are as follows. 

 
1. Management and administration – school managers must set a clear guideline for 

promoting health at school. 
2. Nutrition and food safety – schools must provide healthy food for students and 

integrate nutrition into its curriculum. 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ เป็นการจัดกิจกรรมด้านการออกก าลังกาย กีฬา
และนันทนาการให้กับนักเรียน 

มาตรฐานที่ 4 ด้านทันตสุขภาพ เป็นการเน้นการสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพช่องปาก                        
     และการด าเนินงานทันตกรรมให้นักเรียนอย่างครบวงจร รวมทั้งกระบวนการส่งต่อ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย เป็นการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ เชื่อมโยงความรู้  จากการ
ปฏิบัติ สู่ชุมชนและสังคม 

 

ในการด าเนินการด้านสุขภาพ นอกจากในการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 และก าหนดมาตรฐานให้เป็นแนวทางการบริหารจัดการในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมีโครงการท่ีบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. โครงการ อย. น้อย เป็นการด าเนินโครงการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา   กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด และเครื่องมือแพทย์  กระบวนการเผยแพร่
ความรู้ให้กลุ่มนักเรียนผ่านกิจกรรม/โครงการ อย  .น้อยในโรงเรียน  ในปัจจุบันโครงการ อย .น้อย ขยายเครือข่าย
ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดเอกชน  

  2. โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม Thai School lunch และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
 3. โครงการเด็กไทยแก้มใส ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายด าเนิน
โครงการเด็กไทยแก้มใส เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดที่ร่วมโครงการฯ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการอาหารโภชนาการ และสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนารูปแบบการ
จัดการด้านอาหารและโภชนาการ ในโรงเรียนอย่างครบวงจร สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน 
 
 ลการป้องกันควบคุมโรค NCDs ในสถาน ึกษา 

ด้านการเรียนการสอน  จากการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีพุทธศักราช 2551 พบว่าผลการวัดและประเมินผลที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในทุกปีการศึกษา 
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3. Physical activities, sports and recreation – organize physical activities, sports and 

recreation for students. 
4. Dental health – stress on fostering healthy habits for dental care. 
5. Participation and networking – create health networks to link knowledge with 

practice for the community and society.  
 

Concerning activities on health, apart from classroom-based learning according to the 
basic mainstream curriculum (2008) and development of the standards on management and 
administration, the Office of the Basic Education Commission also conducts various projects in 
collaboration with concerned agencies as follows. 
 1. Little FDA Project – a joint project for schools under the Office of the Basic Education 
Commission and the Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, to promote 
safety in health product consumption and use e.g. food, medicine, cosmetics, dangerous 
articles, drugs, and medical tools. Knowledge is disseminated to students through 
activities/Little FDA Project conducted at school. At present, the project has expanded to 
schools under the Ministry of Education, schools under the Bangkok Metropolitan 
Administration, and private schools.  
  2. Thai Healthy School Lunch Project – a project that the Office of the Basic Education 
Commission conducts at all primary schools under its charge to support students in being 
served healthy school lunch. The project is also integrated into classroom learning.   
 3. Healthy Kids – Healthy Food Project – the Office of the Basic Education Commission 
and its partners conduct this project to promote and support participating schools under its 
charge to attain the capability in administering and managing healthy food and good health 
efficiently and effectively, as well as in developing models for food and nutrition management 
that are comprehensive, practical and sustainable.  

 
Successes 

Classroom-based – from the provision of basic education according to the basic 
mainstream curriculum (2008), student assessment records show that the average grade for 
the health education and physical education lesson group was the highest compared to other 

lesson groups in all academic years. 
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กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการ ดังนี้  
- โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ . ใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน ทั้งสิ้น 27,948 โรงเรียน และในจ านวนนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบศึกษานักเรียนสุขภาพดี จ านวน 273 
โรงเรียนและมีแผนจะขยายเพ่ิมมากขึ้นต่อไป 

- โครงการอย.น้อยในโรงเรียน จากกจากการด าเนินงานที่ผ่านมามีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 
3000,000- 4000,000 คน และนักเรียนเหล่านั้นมีความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ถูกต้องในการเลือก
บริโภค อุปโภค ได้ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น 
 
ก้าวต่อไป องการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค NCDs ในสถาน ึกษา 
 การด าเนินการในอนาคต เพ่ือให้นักเรียนไทยมีสุขภาพดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ปกติสุขและมี
ประสิทธิภาพ เติบโต สมวัย ป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะ
ด าเนินการพัฒนาต่อยอดศักยภาพเด็กไทย ให้ครอบคลุมใน 4 ด้าน โดยก าหนดกลยุทธ์เป้าหมาย  
 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนไทย 4.0 ครอบคลุมหลัก คือ  
1. ด้านพุทธิศึกษา (Head) คือ ความรอบรู้วิชาการท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตการศึกษา และการเรียนรู้ 
2. ด้านจริยศึกษา (Heart)  คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และมีส านึกท่ีดีต่อส่วนรวม 
3. ด้านหัตถศึกษา (Hand)  คือ ความรู้และทักษะในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและเห็น
คุณค่าของการท างาน 
4. ด้านพลศึกษา (Health)  คือ การมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกก าลังกายให้เหมาะสม 
รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย 
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Activity-based – The Office of the Basic Education Commission undertook the 
following projects: 

 Healthy Thai Student Project – There were 27 948 primary schools under the 
Office of the Basic Education Commission that adopted this project for their 
operations. Of these, 273 schools were recognized as role models for healthy 
school. There are plans to increase this number further. 

 Little FDA Project – There were approximately 3,000,000 – 4,000,000 students 
that participated in the project. The students obtained the correct knowledge, 
skills, methods, and attitude that would allow them to make more suitable 
consumption decisions.   

 
Next Steps 
 To ensure that Thai students are healthy and live happily in the society, while 
developing well for their age, and able to protect themselves against diseases, the Office of 
the Basic Education Commission will continue to strengthen their capacity in four areas. In 
this connection, the strategic goals for capacity development of “Thai students 4.0” are as 
follows. 
1. Cognitive education (Head) – to have the knowledge required for living and learning. 
2. Moral education (Heart) – to have good morals, to be honest to oneself and to others, to 
be responsible, and to have a public mind. 
3. Handicraft education (Hand) – to have the knowledge and skills required for working, to be 
creative, to have a good attitude, and to recognize the values in working hard.  
4. Physical education (Health) – To have good health, to consume healthy food, to participate 
in physical activities, and to maintain cleanliness and hygiene.  
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ประเด นเฉพาะที่ 4 
การขับเคลื่อนมาตรการทางภาษดี้านสุขภาพ (Tax for health) 

 
 
สถานการณ์ปัญหา 
 
กลไก ละกระบวนการจัดการ 

 

ความส าเร็จ องการด าเนินงาน 
 
ก้าวต่อไป องการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


