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ผู้จัดทำ�
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
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บรรณาธิการ
นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล

   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เจ้าของและจัดพิมพ์เผยแพร่
๑. กลุ่มบริหารทั่วไป
๒. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓. กลุ่มพัฒนาองค์กร
๔. กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
๕. กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในประชากร
๖. กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ
๗. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   http://www.thaincd.com

จำ�นวนและปีที่จัดพิมพ์
จำ�นวน ๑,๕๕๐ เล่ม  ปีทพี่ มิ พ์ พ.ศ.๒๕๕๖

พิมพ์ที่
สำ�นักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

สารจากผู้อำ�นวยการ
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อจัดส่งรายงานประจำ�ปีให้กบั หน่วยงานสาธารณสุข
ต่างๆ และลงเผยแพร่ ใน Website  ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อด้วย
ซึง่ จากการตอบกลับแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า ได้รบั การตอบรับ
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ บุคลากรสาธารณสุขได้นำ�ข้อมูลในรายงาน
ประจำ�ปีไปใช้ประโยชน์ในการดำ�เนินงานคลินิกโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อ
ในคลินกิ โรคเรือ้ รังและในชุมชน ตลอดจนใช้เป็นสือ่ ในการสอนนักศึกษา
แพทย์ พยาบาล อสม. และญาติผปู้ ว่ ย เป็นต้น ดังนัน้ ในรายงานประจำ�ปี
ฉบับนีจ้ งึ ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีแ่ สดงให้เห็นภาพของนโยบายสำ�คัญ
ระดับประเทศ นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข  และกรมควบคุมโรค แผนยุทธศาสตร์
จุดเน้นทีส่ �ำ คัญของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ ผลการดำ�เนินงาน  เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็บ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตลอดจนแนวทางในการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง  ปอ้ งกัน  
และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ในปี ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์) ได้มี
นโยบายสำ�คัญในการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำ�ไปสู่
การพัฒนากระทรวงสาธารณสุขให้มปี ระสิทธิภาพและเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ประชาชนให้สามารถเข้าถึง
และได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ที่ปรึกษากระทรวงระดับทรงคุณวุฒิ
ได้เขียนสรุปใจความสำ�คัญที่อ่านเข้าใจง่าย ผมจึงขออนุญาตนำ�บทความดังกล่าวมาเผยแพร่ไว้ใน
รายงานประจำ�ปีฉบับนี้ เพือ่ ให้พนี่ อ้ งชาวสาธารณสุขได้รบั ทราบและเตรียมพร้อมรับความเปลีย่ นแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
ผมขอขอบคุณบุคลากรจากกลุม่ ต่างๆ ของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อทีไ่ ด้ด�ำ เนินงานรวบรวม    
เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูลด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
และขอขอบคุณผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่าน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกหน่วยงาน หากมีขอ้ ผิดพลาด
ประการใด สำ�นักโรคไม่ติดต่อขอน้อมรับไว้แก้ไขในโอกาสต่อไปและหากท่านมีข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติมเพือ่ การพัฒนาทางวิชาการ ขอได้โปรดแจ้งให้ส�ำ นักโรคไม่ตดิ ต่อทราบด้วย  จกั เป็นพระคุณยิง่

(ดร.นายแพทย์ภานุวฒ
ั น์  ปานเกตุ)
                                                                                   ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ
                                                                                                 ตุลาคม ๒๕๕๖

ก

สารบัญ
 สารจากผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
 สารบัญตาราง และสารบัญแผนภาพ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

 คณะผู้บริหารของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
 วิสยั ทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ
โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำ�ลังของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ     
 บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ                         
 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ   
 แผนปฏิบัติราชการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ    
      ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ                         
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ

หน้า
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๓
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ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติและนโยบายด้านสาธารณสุข
 ทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
     โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์)
     และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว)
 ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ประจำ�ปี
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

๑๓
๑๗
๒๗

ส่วนที่ ๓ สถานการณ์โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 สถานการณ์การตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 สถานการณ์การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
 สถานการณ์การจมน้ำ�

ส่วนที่ ๔ ผลการดำ�เนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บที่สำ�คัญ

๒๙
๓๑
๓๒
๓๕
๔๑

ผลการดำ�เนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  
   ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
๔๔

ส่วนที่ ๕ นโยบายและแนวทางการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายและแนวทางการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ    
    และการบาดเจ็บ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
รวมภาพกิจกรรม

ข

๖๙
๙๓

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑

แสดงอัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีส่ �ำ คัญ   
(โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน)
ปี พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๕
๒๙

ตารางที่ ๒ อัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ด้วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูกในภาพรวมของประเทศ     ปี พ.ศ.๒๕๔๙- ๒๕๕๕ ๓๐
ตารางที่ ๓ จำ�นวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำ�คัญ
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรือ
อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน ตามกลุ่มสาเหตุป่วย (๗๕ โรค) จากสถาน
บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๕ ทัง้ ประเทศ
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
๓๑
ตารางที่ ๔

แสดงร้อยละของพฤติกรรมสุขภาพในประชากรไทยอายุ ๑๕ - ๗๔ ปี จากการสำ�รวจ
พฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.๒๕๔๘, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓ ๓๒

ตารางที่ ๕ จำ�นวนและร้อยละของการเสียชีวติ จากการใช้รถใช้ถนน แยกตามประเภทของพาหนะ
ที่ระบุชนิดของยานพาหนะ (V02 - V79) ๕ อันดับแรก   ปี พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๕๕ ๓๗

ค

สารบัญแผนภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑

แสดงอัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำ�คัญ  
(โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน)
ปี พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๕

๒๙

ภาพที่ ๒

แสดงอัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูก ปี พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๕

๓๐

ภาพที่ ๓

แสดงอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำ�คัญ ได้แก่ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่  หรือ อัมพฤกษ์ อัมพาต และ
โรคเบาหวาน ตามกลุม่ สาเหตุปว่ ย  (๗๕ โรค) จาก สถานบริการสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕  ทัง้ ประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
๓๒
เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมเสีย่ งและปัจจัยเสีย่ งในเพศชายทีพ่ บจากการสำ�รวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗)
๓๔
และครั้งที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๒)

ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕

เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในเพศหญิงที่พบจากการสำ�รวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗)
และครั้งที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๒)
๓๔

ภาพที่ ๖

จำ�นวนและอัตราการเสียชีวติ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จากอุบตั เิ หตุทางถนน (V01 - V89) ๓๖
ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๕๕

ภาพที่ ๗

ร้อยละของการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนแยกตามประเภทของพาหนะ        
ที่ระบุชนิดของยานพาหนะ  (V01 - V79) ปี พ.ศ.๒๕๕๕

๓๗

ภาพที่ ๘

อัตราตายของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน    ปี ๒๕๕๕
แยกรายจังหวัด

๓๙

ภาพที่ ๙

จำ�นวนผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด (V01 - V89) และจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ (V20 - V29)

๔๐

ภาพที่ ๑๐ จำ�นวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ของเด็กอายุต่ำ�กว่า  ๑๕ ปี
จากการตกน้ำ� จมน้ำ� ปี พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๕๕

ง

๔๑

ส่วนท่ี่ ๑
ข้อมูลทั่วไป

๒

วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์การชั้นนำ�ด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของประเทศที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ ภายใน ปี ๒๕๕๘ และระดับนานาชาติภายใน ปี ๒๕๖๓”
๑.  พัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  สร้างนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ตลอดจนข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ            
และการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐานสากล
พันธกิจ ๒. ถ่ายทอด ส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชน
๓. ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะและมาตรการด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และติดตามการบังคับใช้
๔. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในระดับประเทศ
๕. สร้าง  สนับสนุน  ส่งเสริมศักยภาพ และประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

และประสานความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายภายในประเทศ
และนานาชาติในการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

๑.๑ ภาคีเครือข่ายทุกระดับสามารถบริหารจัดการ และขับเคลือ่ นการ
ดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
และการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ลดปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ

๑.๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกระดับ เพื่อการดำ�เนินงาน   
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐาน
๑.๑.๒ ส่งเสริม ผลักดันให้เครือข่ายร่วมมือให้มีการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
๑.๑.๓ พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลเพื่อการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีเครือข่าย
ทั้งระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้
นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม  การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

๒.๑ เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ที่ยอมรับในระดับประเทศ

๒.๑.๑  พัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้ได้มาตรฐานสากล
๒.๑.๒ พัฒนากลไกและศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ และ
ประชาสัมพันธ์ด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๓.๑ มีกลไกการสือ่ สารสาธารณะ และประชาสัมพันธ์ ทีค่ รอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน

๓.๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการสือ่ สารสาธารณะให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
๓.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ประเด็นสารและสื่อต้นแบบให้กับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔การติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ   
ในระดับประเทศ

๔.๑ มีกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวม
ของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร

๔.๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการทรัพยากร
๔.๑.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวม
ของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ และการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการทรัพยากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ
องค์กรและศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง

๕.๑ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารจัดการตาม
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๕.๒ บุคลากรมีขดี สมรรถนะสูงตามค่านิยมของกรมควบคุมโรค

๕.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๕.๑.๒ พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๕.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๕.๒.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำ�หนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพ     

๔

โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำ�ลัง
กรมควบคุมโรค
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนงาน
- ข้าราชการ             ๖    คน
- พนักงานราชการ   ๓    คน
- ลูกจ้างชั่วคราว      ๑    คน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ

กลุ่มพัฒนาองค์กร

- ข้าราชการ            ๗  คน   
- พนักงานราชการ  ๔  คน
- ลูกจ้างชั่วคราว     ๒  คน

- ข้าราชการ             ๔    คน
- พนักงานราชการ   ๑    คน
- ลูกจ้างชั่วคราว      ๑    คน   

- ผู้อำ�นวยการ          

- รองผู้อำ�นวยการ    ๓   คน
- ข้าราชการ           ๔๒  คน
- พนักงานราชการ   ๒๓ คน
- ลูกจ้างประจำ�         ๒   คน
- ลูกจ้างชั่วคราว     ๑๕  คน
- ลูกจ้างโครงการ     ๓   คน

กลุ่มพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
และโรคไม่ติดต่อ
- ข้าราชการ             ๖    คน   
- พนักงานราชการ   ๑    คน
- ลูกจ้างชั่วคราว       ๑    คน

หมายเหตุ : เป็นอัตรากำ�ลังที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (กันยายน ๒๕๕๖)

กลุ่มบริหารทั่วไป
- ข้าราชการ            ๘   คน           
- พนักงานราชการ  ๗   คน
- ลูกจ้างประจำ�       ๒    คน
- ลูกจ้างชั่วคราว      ๙    คน

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ

กลุ่มป้องกันและควบคุม
โรคเรื้อรังในประชากร

- ข้าราชการ              ๗   คน
- พนักงานราชการ   ๓    คน
- ลูกจ้างชั่วคราว       ๑    คน
- ลูกจ้างโครงการ      ๓   คน

- ข้าราชการ             ๔    คน
- พนักงานราชการ   ๔    คน
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บทบาทและอำ�นาจหน้าที่
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ทีม่ สี าเหตุหรือปัจจัยกำ�หนดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม
และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
(๒) กำ�หนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำ�เนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อทีม่ สี าเหตุหรือปัจจัยกำ�หนดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ  พฤติกรรม
และสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ทีม่ สี าเหตุหรือปัจจัยกำ�หนดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม
และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อทีม่ สี าเหตุหรือปัจจัยกำ�หนดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรม
และสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
(๕) เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ
หรือปัจจัยกำ�หนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม  พันธุกรรม และ
ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ   
ที่ได้รับมอบหมาย

ทีม่ าของข้อมูล : ข้อมูลตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร        
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

๕

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ
กลุ่มบริหารทั่วไป บทบาทและหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร  และดำ�เนินการเกี่ยวกับ งานธุรการ
สารบรรณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ งบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ  การเจ้าหน้าที่ รวมทัง้ สนับสนุน
การดำ�เนินงานอื่นๆ ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๖-๗๘, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๐, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๒
โทรสาร  ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๓

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน บทบาทและหน้าที่
๑. จัดทำ�ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อให้มคี วามสอดคล้องและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กลุ่มภารกิจ   สำ�นักตรวจ
ราชการฯ และกระทรวงสาธารณสุข
๒. ถ่ายทอด สือ่ สาร กำ�กับ ติดตาม และประเมินผล ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ ารของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ
และเป้าหมายตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรค
๓. ปรับแผนการดำ�เนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
       ๔. พัฒนาระบบการจัดทำ� กำ�กับ ติดตาม และปรับปรุงให้ผลการปฏิบตั งิ านของ สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ
บรรลุเป้าหมายคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๐, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๔, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๔, ๐ ๒๙๕๑ ๐๔๐๓
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๒

กลุ่มพัฒนาองค์กร บทบาทและหน้าที่
๑. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล (PMQA)
๒. การกำ�กับดูแลองค์กรที่ดี (OG) ตามหลักธรรมาภิบาล
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างมีศักยภาพ
๔. การจัดการความรู้ (KM) ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
๕. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ (IT)
๖. การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากรสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
นำ�ไปสู่ระบบการสร้างแรงจูงใจที่เป็นธรรม
๗. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลกลุ่มพัฒนาองค์กร (M&E)

๖

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๙   โทรสาร  ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๙
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กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบบริการ บทบาทและหน้าที่
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน คู่มือ
และแนวทางในการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๒. ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี จัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใน
การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๓. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
     ๔. ประสาน สนับสนุนและผลักดันนโยบายในการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๕. สนับสนุนและให้คำ�ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
      ๖. ติดตาม กำ�กับ ประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
      ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๕, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๗, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๘
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๘

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ บทบาทและหน้าที่
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีดา้ นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
การบาดเจ็บ
๒. กำ�หนดและพัฒนามาตรฐาน เครื่องมือ คู่มือ หลักเกณฑ์ และรูปแบบการดำ�เนินงาน  เฝ้า
ระวัง ป้องกันการบาดเจ็บ  และสนับสนุน/สร้างความเข้มแข็งร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ  ในการ
ป้องกัน
การบาดเจ็บ
๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บ
๔. พัฒนาและผลักดันเพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานเชิงนโยบายด้านการป้องกันการบาดเจ็บ  ตลอด
จน
เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการงานป้องกันการบาดเจ็บ
๕. ประสาน ผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมการบาดเจ็บทั้งในและต่างประเทศ
๖. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการนำ�มาประยุกต์และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ของการสื่อสารในวงกว้าง
๗. ให้คำ�ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บแก่หน่วยงานต่างๆ
๘. กำ�กับ ติดตามและประเมินผลการป้องกันการบาดเจ็บของประเทศ
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๗ - ๖๘, ๐ ๒๙๕๑ ๐๔๐๒
โทรสาร  ๐ ๒๙๕๑ ๐๒๗๒, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๘

๗

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในประชากร บทบาทและหน้าที่
๑. พัฒนาองค์ความรู  ้ นวัตกรรม ระบบ เครือข่ายสือ่ สาร และกลไกการสือ่ สารความเสีย่ งในการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๒. ประสาน สนับสนุน และถ่ายทอดนโยบาย  มาตรการ  เทคโนโลยีเกีย่ วกับการสือ่ สารความเสีย่ ง
ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่เครือข่ายสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สื่อสาร เผยแพร่ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเสี่ยง ข่าวกรอง และการดำ�เนินการ
ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๔. ประเมินผลการสือ่ สาร การป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังของกลุม่ เป้าหมายและประชาชน
๕. ร่วมปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๕, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๗, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๘
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๘

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ บทบาทและหน้าที่
๑.  เฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และการบาดเจ็บ) ทั้งในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
๒. วิจัยและพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อ สู่การดำ�เนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
๓. กำ�หนดมาตรฐานหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ ง
โรคไม่ติดต่อสู่หน่วยงานเครือข่าย
๔. จัดทำ�และเผยแพร่สารสนเทศการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ สู่การดำ�เนินงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
๕. เป็นแหล่งข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อทีเ่ ชือ่ ถือได้ สามารถอ้างอิงทัง้ ในเชิงวิชาการ
และนโยบายของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๒, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๓, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๕
โทรสาร   ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๔

๘
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แผนปฏิบัติราชการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

รหัสจุดเน้น กิจกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท)
หลัก

รวมงบดำ�เนินงานโครงการ

๑๖,๕๙๗,๔๐๐

๑. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสีย่ ง
และโรควิถีชีวิต

๒.๑

๑

๒
๓๘๔,๔๐๐
หน่วยงาน

๒. โครงการวัยทำ�งาน ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข ปี ๒๕๕๖

๒.๕

๑

๗๖      ๒,๐๐๕,๐๐๐
แห่ง

๓. โครงการ ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการ
ดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

๒.๕

๑

๗๐๐  
แห่ง

๔. โครงการติดตามผลการสำ�รวจและประเมิน         HL๑๓            ๒.๒
ค่ากลาง (Norm) งานป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจาก
พื้นที่ เพื่อปรับสมรรถนะของแผนงาน/
โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

๖

๒,๗๕๗,๖๐๐

๒
๑๔๓,๗๐๐
หน่วยงาน

๕. โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยง ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในสถานบริการสาธารณสุข

     ๑.๑             ๒

ฉบับ

๔๒๐,๐๐๐

๖. โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารปรึ ก ษาพั ฒ นา
พฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

   ๑.๑

   ๒

เรื่อง

๑,๑๘๕,๗๐๐

๗. โครงการพัฒนารูปแบบการดำ�เนินงาน
ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต
ด้วยการลดการบริโภคเกลือ

    ๑.๑

    ๒

๘. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพือ่
การพัฒนางานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรังและการบาดเจ็บ ประจำ�ปี ๒๕๕๖

  ๒.๕

   ๑

๔๓๐    ๑,๘๖๐,๐๐๐
คน

    HL๑๓             ๑.๑

๒

๑        ๒๐,๐๐๐
เรื่อง

   ๑.๑

   ๒

๑        ๗๐๐,๐๐๐
เรื่อง

   HL๑๒.            ๕                  ๑

๕
๑,๐๖๕,๘๐๐
หน่วยงาน

๙. โครงการสอบสวนการเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลจากโรคไม่ติดต่อ
๑๐. โครงการประเมินผลการดำ�เนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ
๑๑. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

๑          ๖๕๐,๐๐๐
รายงาน

๙

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

๑๒. โครงการประเมินผลและติดตามการ
ดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�

๑.๑

๕

๑         ๙๒๐,๐๐๐
เรื่อง

๑๓. โครงการสื่อสารความเสี่ยงการป้องกัน          
เด็กจมน้ำ�

๓.๒

๓

๒     ๑,๕๐๐,๐๐๐
  เรื่อง

๑๔. โครงการคนควบคุมโรค ลดเสีย่ ง ลดอ้วน           HL๑๓            ๓.๒                ๓
ได้บญ
ุ ล้นใจ ห่างไกลโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑       
เรื่อง

๗๐,๓๐๐

๑๕. โครงการสือ่ สารความเสีย่ งและประชาสัมพันธ์      HL๑๓           ๓.๒                ๓
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต
ปี ๒๕๕๖

๑       
เรื่อง

๗๐,๓๐๐

๑๖. โครงการพัฒนารูปแบบการสือ่ สารความเสีย่ ง
โรคไม่ติดต่อในยุคดิจิตอล ( TV Online )

    ๓.๒            ๓

๑๗. โครงการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

   ๑.๑

๕

๑๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

   ๒.๒

๖

๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากร สำ�นักโรค
ไม่ตดิ ต่อ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.๒

๖

๑
๓๘๓,๙๐๐
โครงการ

   ๒.๒            ๖

๕         ๑๕๐,๐๐๐
ครั้ง

๒๐. โครงการการจั ด การความรู้ ข องสำ � นั ก          
โรคไม่ ติ ด ต่ อ ประจำ � ปี ง บประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๐

รหัสจุดเน้น กิจกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท)
หลัก

๑        ๒๖๐,๐๐๐
เรื่อง
๑,๕๕๐ ๑๕๕,๐๐๐
เล่ม
๑ หน่วย ๘๖,๐๐๐
งาน

๒๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ประจำ�ปี ๒๕๕๖

๒.๒

๖

๑ หน่วย ๑,๓๐๐,๐๐๐
งาน

๒๒. โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในกลุ่ม
ประชากรเคลื่อนย้ายและแรงงานอพยพ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๕           ๓

๔
๕๒๐,๐๐๐
ประเภท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
จำ�นวน (บาท) ร้อยละ

งบประมาณ
ใช้จ่ายจริง
จำ�นวน (บาท)
ร้อยละ

๑. งบบุคลากร

๓๐,๒๓๐,๙๖๘.๐๓

๕๖.๘๖

๓๐,๒๓๐,๙๖๘.๐๓

๕๖.๘๖

๒. งบดำ�เนินงาน

๒๑,๙๓๘,๘๙๗.๔๗

๔๑.๒๗

๒๑,๙๓๘,๖๐๔.๔๕

๔๑.๒๗

๓. งบสนับสนุน

๐

๐

๐

๐

๔. ค่าสาธารณูปโภค

๖๗๘,๕๒๒.๕๓

๑.๒๗

๖๗๘,๕๒๒.๕๓

๑.๒๗

๕. งบลงทุน

๑๖๙,๑๐๐

๐.๓๒

๑๖๙,๑๐๐

๐.๓๒

๖. งบอุดหนุน

๐

๐

๐

๐

๗. งบรายจ่ายอื่น

๑๔๗,๑๗๐

๐.๒๘

๑๔๗,๑๗๐

๐.๒๘

รวม

๕๓,๑๖๔,๖๕๘.๐๓

๑๐๐

๕๓,๑๖๔,๓๖๕.๐๑

๙๙.๙๙

๑๑

ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
และ
นโยบายด้านสาธารณสุข
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ทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๑. หลักการของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความสำ�คัญกับการสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม
เป็นธรรม เห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
๒. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
“ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม นำ�สู่สังคมสุขภาวะ”
ระบบสุขภาพพอเพียง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ไปสู่การมี
สุขภาวะ ทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา โดยมีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
เข้มแข็ง เพียงพอ และเข้าถึงได้สะดวก ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน บนต้นทุนที่เหมาะสม

๓. พันธกิจ

พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคาม และ
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย

๔. เป้าประสงค์

๑. ประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ และภาคีเครือข่ายมีศกั ยภาพและสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ มีการใช้ภูมิปัญญาไทย
และมีส่วนร่วมจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองและสังคมได้
๒. มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทีไ่ วพอ ทันการณ์ และสามารถจัดการปัญหาภัยคุกคามสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีระบบสุขภาพเชิงรุกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มุง่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๔. มีระบบบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการตามปัญหาสุขภาพ
และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
๕. มีระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ

๕. ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของตำ�บลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนด
๒. อัตราป่วย อัตราตายจากภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ
- อัตราป่วยด้วยโรคระบาดอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ�
- อัตราตายจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ
- อัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

๑๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๓. อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง และอัตราการควบคุมภาวะเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย
๔. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (ออกกำ�ลังกาย บริโภค
ผัก/ผลไม้ รับประทานอาหารหวาน/มัน/เค็ม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี อย. สูบบุหรี่และดื่มสุรา)
๕. สัดส่วนการลงทุนด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๖. อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ
๗. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในภายใน ๒๘ วัน
๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเฉลี่ยและระหว่างภูมิภาค
๙. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาทางการเงิน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
๖.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพตลอดจน
การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย : ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมบทบาทของ
ประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ และภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มศี กั ยภาพ มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค มีวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในสังคม มีจิตสำ�นึกและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ มีกระบวนการจัดการปัญหาสุขภาพ
ในชุมชน ท้องถิ่นของตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาค
ประชาสังคม โดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน การหาทางออกร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตลอดจนการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มแข็งทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและชายแดน พัฒนาศักยภาพ
วิถีการดูแลสุขภาพจากภูมิปัญญาไทยให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ พัฒนาระบบการ
เรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกให้มี
มาตรฐาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมด้านการแพทย์แผนไทยในการตรวจและรักษาโรคให้
มากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
๖.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ อุบัติเหตุและ
ภัยสุขภาพ : ให้ความสำ�คัญกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ิ เช่น อุทกภัย โคลนดินถล่ม แผ่นดินไหว
สารพิษ สารเคมี การก่อการร้าย การจลาจล ฯลฯ การเกิดโรคระบาดต่างๆ ทั้งที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ�
สารก่ออันตรายในสิ่งแวดล้อม ในอาหาร สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อุบัติเหตุ ตลอดจนภัยสุขภาพอื่นๆ
พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบตั ิ ภัยสุขภาพ ตลอดจนการฟืน้ ฟูสภาพภายหลัง
การเกิดภัยพิบัติ อุบัติเหตุและภัยสุขภาพ
๖.๓ ยุทธศาสตร์การมุง่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านสุขภาพ เพื่อให้คนไทยแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา : ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
ระบบสุขภาพเชิงรุกโดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ทีม่ ปี ระสิทธิผล เพิม่ สัดส่วนการลงทุนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มากขึน้ สร้างจิตสำ�นึก
ด้านสุขภาพให้สังคมมีการตื่นตัวให้ความสำ�คัญต่อสุขภาพ มีการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี มีความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โภชนาการการประกอบอาชีพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล
ต่อสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับประชาชนทุกกลุ่มอายุ ส่งเสริมพัฒนาการ

๑๔
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เด็กไทย ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา พัฒนาระบบการควบคุม ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการ
ผลิตยาเสพติด และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่ พัฒนาและส่งเสริมการใช้แนวปฏิบตั ิ
ด้านพฤติกรรมสุขภาพสำ�หรับประชาชน สร้างมาตรการทางสังคมในการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพทีส่ ำ�คัญ ส่งเสริมการออกกำ�ลังกายและการมีสุขภาพจิตที่ดี
๖.๓.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ทีเ่ ป็นรากฐานของปัญหา   ภาระโรคทีส่ �ำ คัญ
ในปัจจุบัน
๒)เพื่อให้มีการลงทุนและดำ�เนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากขึ้นใน
ระดับที่เพียงพอ
๖.๓.๒ เป้าหมายการพัฒนา   
๑) มีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการทำ�ลายสุขภาพลง
๒) มีการสื่อสารสาธารณะที่แรงพอในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
๓) มีการค้นหาผู้ป่วยโรคติดต่อ/โรคเรื้อรังที่มีอาการแรกเริ่ม เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิผล
ลดภาวะแทรกซ้อน
๔) สัดส่วนการลงทุนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มากขึ้น โดยเฉพาะภาครัฐ
๖.๓.๓ กลวิธีและมาตรการ
   ๑) สร้างนโยบายสาธารณะทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพดี โดยพัฒนาและผลักดันกฎหมาย รวมถึงมาตรการ
บังคับใช้อย่างเข้มแข็ง ในการลดปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพ ตลอดจนสร้างกระบวนการเพือ่ การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ (HIA)
  ๒) ส่งเสริมการขับเคลือ่ นทางสังคมและสือ่ สารสาธารณะในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
โดยเฉพาะการดื่มสุรา อุบัติเหตุจราจร โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง โรคเอดส์
ยาเสพติด และปัญหาสุขภาพจิต
  ๓) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง และจัดการโรคติดต่อ/โรคเรื้อรังให้เหมาะสมตาม
ความรุนแรงของโรค
   ๔) มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในกลุ่มแม่และเด็ก เช่น การตรวจคัดกรองสุขภาพทารก
แรกเกิด การพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยในแต่ละช่วงวัย การตรวจคัดกรองสุขภาพสตรี
  ๕) พัฒนาระบบการควบคุม ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด และเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่
   ๖) เพิ่มการลงทุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๖.๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพื่อตอบสนอง
ต่อปัญหาสุขภาพในทุกกลุม่ เป้าหมาย และพัฒนาระบบส่งต่อทีไ่ ร้รอยต่อ : ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมี
คุณภาพ ทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน มีการกระจายทรัพยากรสุขภาพที่เหมาะสม โดยมีบุคลากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขที่เพียงพอในทุกระดับ มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
พัฒนา ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางให้ครอบคลุมพื้นที่ตามความจำ�เป็น ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้สะดวก มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีในทุกระดับ จัดบริการสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
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ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนชายขอบ พัฒนาการเข้าถึงบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้ครอบคลุมมากขึน้ พัฒนาระบบส่งต่อ   โดยประชาชนไม่ถกู ปฏิเสธการส่งต่อและได้รบั การดูแลทีด่ ี
ระหว่างการส่งต่อ ให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยในการรับบริการ ขยายขีดความสามารถใน
การบำ�บัดรักษายาเสพติด สร้างกลไกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง
ระหว่างผูร้ บั บริการและ ผูใ้ ห้บริการเมือ่ เกิดภาวะไม่พงึ ประสงค์ สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
ตรงกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในเรือ่ งกระบวนการรักษาสิทธิประโยชน์และความ
คาดหวังเพื่อให้ผู้บริการสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
๖.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพ : ให้ความสำ�คัญกับการสร้างกลไก   การบริหารจัดการระบบ
สุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีธรรมาภิบาล จัดตัง้ คณะกรรมการนโยบายระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ
(National Health Service Delivery Board) เพื่อวางระบบบริการของประเทศ สร้างความสมดุลระหว่าง
ผู้ซื้อและผู้ให้บริการ กำ�หนดทิศทางการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดความเหลื่อมล้ำ�ของ ๓ กองทุน (กองทุนสวัสดิการราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และกองทุนประกันสังคม) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ บริหารจัดการทรัพยากรให้มี
การกระจายอย่างเหมาะสม  เร่งผลิตและพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ
มีการกระจายกำ�ลังคน ทีเ่ หมาะสม เป็นธรรม และทัว่ ถึง มีระบบข้อมูลสุขภาพ ทีแ่ ม่นยำ� ครบถ้วน ทันเวลา
สามารถใช้ประโยชน์ได้ สร้างระบบงานให้สามารถสร้างกำ�ลังใจและแรงจูงใจให้บคุ ลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขมีความสุขและเห็นคุณค่าของการทำ�งาน ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริการด้านสุขภาพ (Public Private Partnership : PPP) สร้างกลไกการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
กิจกรรม และการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ในระดับท้องถิ่น สนับสนุนการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ที่เป็นปัญหาที่สำ�คัญของประเทศ ตลอดจนการนำ�ความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน
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นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์)
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว)

วิสัยทัศน์ในการทำ�งาน
ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน
พันธกิจของการทำ�งาน
๑. พัฒนาระบบสุขภาพให้มปี ระสิทธิภาพ คุณภาพ ทัง้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค
รวมทัง้ ฟืน้ ฟูสภาพ เป็นระบบทีม่ คี วามมัน่ คงสามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
๒. มีการทำ�งานประสานกันแบบบูรณาการทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
๓. พัฒนาระบบการทำ�งานทีข่ บั เคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมายระหว่างผูท้ �ำ งานร่วมกัน ตลอดจนเกิดคุณค่า
ต่อยอดและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด การวัดผล และกรอบระยะเวลาในทุกงาน เพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ (Indicators and Measurements)
๒. องค์กรหรือหน่วยงานด้านกำ�หนดกฎเกณฑ์การบริหารทางด้านสุขภาพระดับชาติ (National
Health Authority)
๓. องค์กรหรือหน่วยงานด้านบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Health Service Provider)
๔. องค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลด้านการซื้อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (Healthcare
Purchaser)
๕. องค์กรหรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านข้อมูลทางด้านสุขภาพของประเทศ (National Health
Information)
๖. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและดำ�เนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในด้านนโยบายต่างประเทศ
โดยตรง (Health Foreign Policy Office)
๗. ระบบฐานข้อมูลและระบบสื่อสารด้านสุขภาพในทุกระดับที่เชื่อมโยงติดต่อกันที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพในการทำ�งานหรือการให้บริการต่อประชาชน (Health Information System
and Network)
๘. ระบบการเงินการคลังของงานด้านสุขภาพในทุกระดับที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายสามารถ
นำ�มาสู่ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความมั่นคงของระบบการดูแลด้านสุขภาพของประเทศ
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๙. มาตรการด้านกำ�ลังคนแสดงถึงการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กำ�ลังคนอย่างเหมาะสม
และถูกต้อง และแสดงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
๑๐. รูปแบบของสภาพการจ้างงานที่นอกเหนือจากรูปแบบข้าราชการ เช่น การเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องต่อภาระงาน โดยเป็นรูปแบบที่สามารถจูงใจ และสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้ทำ�งาน ตลอดจนเกิดแรงจูงใจในการทำ�งาน
๑๑. ระบบการทำ�งานและติดต่อสือ่ สารระหว่างประชาชนในทุกส่วนทีส่ ามารถอำ�นวยประโยชน์
ให้ประชาชน จนได้รับความพึงพอใจ
๑๒. การสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในโครงการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และทันเวลา

กลยุทธ์ในการทำ�งาน

๑. ใช้ตวั ชีว้ ดั เป็นกลุม่ เป้าหมายในการทำ�งานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยกำ�หนดตัวชีว้ ดั วิธวี ดั ผล
และกลุม่ เป้าหมายทีช่ ดั เจน ทัง้ ตัวชีว้ ดั ทัว่ ไปและตัวชีว้ ดั เฉพาะเรือ่ ง มีรปู แบบการประเมินทีเ่ ป็นรูปธรรม
มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
๒. การพัฒนาและผนวกระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของระบบการดูแลด้านสุขภาพของ
ประเทศให้เป็นระบบเดียวกัน และมีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
และคุณภาพของงาน และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำ�งานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับชาติ
(National Health Information)
๓. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องระบบและวิธีการ
ตลอดจนกลยุทธ์ การทำ�งานมีการกำ�หนดรูปแบบทีช่ ดั เจน โดยมีองค์กรการจัดการผูใ้ ห้บริการ (Service
Provider) แยกส่วนจากผู้กำ�หนดหลักเกณฑ์ (National Health Authority) ให้ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้ง
ต่างๆ ทั้งนี้ในขั้นต้นจะใช้อำ�นาจในด้านการบริหารเป็นกลไกหลักในการดำ�เนินการ
๔. การปรับโครงสร้างทางด้านการเงินการคลัง เพื่อสร้างดุลยภาพของรายได้และรายจ่ายของ
การเงินการคลังระยะยาว ทั้งระดับมหภาค ภูมิภาค และระดับหน่วยบริการที่เหมาะสมกับหน่วยบริการ
แต่ละแห่ง รวมทัง้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความรับผิดชอบของหน่วยงานทีช่ ดั เจน
๕. พัฒนากำ�ลังคนภาครัฐด้านสาธารณสุขให้มสี ภาพงาน การจ้างงานทีด่ ขี นึ้ ความรับผิดชอบ
ในงานทีช่ ดั เจน ได้รบั ความดูแลจากผูบ้ งั คับบัญชา จนทำ�ให้สามารถจูงใจให้เกิดการทำ�งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
คุณภาพ และประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นคงและขวัญกำ�ลังใจ  มีความสุขในการทำ�งาน อีกทั้งให้เกิด
ความรู้ความสามารถในการทำ�งานเพิ่มขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาเสริม
๖. เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก ทั้งระดับภูมิภาคเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community: AEC, APSC, ASCC) และระดับนานาชาติ
เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลก
๗. ทุกหน่วยงานต้องเน้นการทำ�งานที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชน
นอกจากนี้การทำ�งานในระหว่างภาครัฐด้วยกันในทุกระดับหรือหน่วยงานจะต้องมีรูปแบบการทำ�งาน
ที่สอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และบูรณาการ
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๘. เสริมสร้างธรรมาภิบาล รวมทั้งความโปร่งใสในระบบงานโดยการจัดให้มีระบบข้อมูล
เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง และมีจิตสำ�นึก
ในการยึดถือการบริการประชาชนเป้าหมาย
๙. สนับสนุนนโยบายการเสริมสร้างรายได้สขุ ภาพของประเทศ ทัง้ ด้านยาสมุนไพรไทย อาหาร
สินค้าพืน้ เมือง รวมถึงการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อระบบบริการภาครัฐ
๑๐. เพิม่ ประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค
รวมถึงการบูรณาการสิทธิของผู้ป่วยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่างๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ทัดเทียมกัน
๑๑. ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานต่างๆ (Reprocess) ของทุกหน่วยงาน ให้ไวต่อการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
๑๒. ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบสุขภาพทัง้ ระบบ ให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรปู
และรองรับบริบทของสังคมไทยประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกในอนาคต

ภารกิจงานเร่งด่วน

๑. พัฒนาระบบฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่กำ�ลังจะเข้ามาถึง
๒. การดูแลกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ผ่านศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พึ่งได้
และโครงการ EWEC
๓. การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติด ทั้งในด้านการป้องกันและการบำ�บัดรักษา ให้เกิดการคัดกรอง
แบ่งกลุ่ม รูปแบบการรักษา ตลอดจนการติดตามแบบใหม่
๔. การปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการประชาชน เช่น การลดคิวและระยะเวลารอคอย
การรับบริการของผู้ป่วย
๕. ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อได้ทุกเวลา
๖. การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล และกลุ่มโรค
เช่น โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีภาวะโรคแทรกซ้อนสูง
๗. การขยายการบูรณาการการจัดบริการผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสำ�คัญของประเทศของสามกองทุน
เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง
๘. โครงการในพระราชดำ�ริทุกโครงการ
๙. การทบทวนงบลงทุน DPL ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงต่อความต้องการ และการจัดเตรียม
งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
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วิสัยทัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี

เป้าหมาย
ระยะ 10 ปี
เป้าหมายระยะ
3-5 ปี
ระดับกระทรวง
15 ตัวชี้วัด

เป้าหมายระยะ1-2 ปี
(เขตสุขภาพ/ จังหวัด)

22 ตัวชี้วัด

เด็ก สตรี
1. อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน
18 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2. อัตราตายทารก(ไม่เกิน
15 ต่อการเกิดมีชีพพันคน)

(เขตสุขภาพ/จังหวัด)

22 ตัวชี้วัด

เด็กวัยรุ่น วัยเรียน
1. อัตราการตัง้ ครรภ์ในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรพันคน)
2. ร้อยละของเด็กนักเรียนเป็นโรคอ้วน (ไม่เกิน 15)
3. ร้อยละผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่น (ไม่เกิน10)
4. จำ�นวนนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นวัยรุ่น (ลดลงร้อยละ 50)
5. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้า อายุ 0-15 ปี (ไม่เกิน 8 ต่อประชากร
แสนคน)
6. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต�่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(เท่ากับ 70)

1.ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด (ไม่เกิน 5)
2.ร้อยละของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด (ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน)
3.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
(ไม่น้อยกว่า 60)
4.ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85)
5. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (ไม่น้อยกว่า 95)
6. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีปัญหาฟันน้ำ�นมผุ (ไม่เกิน 57)
7. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า 70)
8. อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

ระบบบริการ

เป้าหมายระยะ 1 ปี

เด็กปฐมวัย
1. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติ
ปัญญาเฉลีย่ (ไม่นอ้ ยกว่า 100)
2. อัตราการป่วยด้วยโรคหัด
(ไม่เกิน 0.5 ต่อประชากร
แสนคน)

1.ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
2.ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
3.ร้อยละของบริการ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
4.ร้อยละของศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชือ่ มโยงกับระบบช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ OSCC คลินิกวัยรุ่น ฯลฯ (ไม่น้อยกว่า 70)
5.ร้อยละของคลินิกผู้สูงอายุ ผู้พิการคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
6.ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
7.ร้อยละของผูป้ ว่ ยนอกได้รบั บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทีไ่ ด้มาตรฐาน (เท่ากับ 14)
8.เครือข่ายมีระบบพัฒนา service plan ที่มีการดำ�เนินการได้ตามแผน ระดับ 1 2 3 4 อย่างน้อย 4 สาขา
และตัวชี้วัดอื่นๆ (6 สาขา) ตามที่กำ�หนด
9.ร้อยละของจังหวัดที่มี ศสม. ในเขตเมืองตามเกณฑ์ที่กำ�หนด (ไม่น้อยกว่า 70)
10.ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไม่น้อยกว่า 70)
11.ร้อยละของเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รบั การพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพ/
หรือรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ 70 ของแผนการดำ�เนินงาน)

วัยทำ�งาน
1. จำ�นวนผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม่ (ลดลง 2.ใน 3)
2. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 13
ต่อประชากรแสนคน)
3. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน
20 ต่อประชากรแสนคน)
4. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (ไม่เกิน 24 ต่อ
ประชากรแสนคน)

9. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (มากกว่าหรือเท่ากับ 31)
10. ร้อยละของสตรีที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ไม่น้อยกว่า 80)
11. ร้อยละของสตรีที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ไม่น้อยกว่า 80)
12. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2 (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70)
13. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง (ไม่น้อยกว่า 90)
14. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดได้ดี (ไม่น้อยกว่า 50)
15. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่า 40)
16. ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนได้รบั การดูแล
รักษา/ส่งต่อ (เท่ากับ 100)
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
1.ร้อยละของ อสม. ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. เชีย่ วชาญ
(ไม่น้อยกว่า 48)
2.ร้อยละของอำ�เภอทีม่ ี District Health System (DHS) ทีเ่ ชือ่ มโยง
ระบบบริการปฐมภูมกิ บั ชุมชนและท้องถิน่ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ใช้SRM
หรือเครือ่ งมืออืน่ ๆในการทำ�แผนพัฒนาสุขภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 25)
สาธารณภัย/ฉุกเฉิน
1.ร้อยละของอำ�เภอที่มีทีม DMAT, MCATT, SRRT คุณภาพ
(เท่ากับ 80)
2.ร้อยละของ ER, EMS คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
3.จำ�นวนทีม MERT ที่ได้รับการพัฒนา (เท่ากับ 24 ทีม)

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
1. ร้อยละของผูส้ งู อายุในช่วงอายุ
60 - 70 ปีทเี่ ป็นโรคสมองเสือ่ ม
(ไม่เกิน 10)

17. ร้อยละของผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ ารทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะทาง
กายและใจ (ไม่น้อยกว่า 80)
18. สัดส่วนของจำ�นวนผู้ป่วยนอกเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูงที่ไปรับการรักษาที่ ศสม./รพ.สต. (มากกว่าร้อยละ 50)
19. ร้อยละของ รพศ. ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 1.8 และ รพท.
ไม่น้อยกว่า 1.4 (เท่ากับ 80)
20. จำ�นวนการส่งต่อผูป้ ว่ ยนอกเขตบริการ (ลดลงร้อยละ 50)
21. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน/สถานประกอบการเพือ่
สุขภาพได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่า 90)
22.ร้อยละของโรงพยาบาลได้รบั การพัฒนาคุณภาพตามมาตร
ฐานที่กำ�หนด (90)

สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำ�เนินงานสุขภาพ
1. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่ (เท่ากับ 100)
2. ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้�ำ อัดลม (ควบคุมน้�ำ หวานและขนมกรุบกรอบ) (ไม่นอ้ ยกว่า 75)
3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
(เท่ากับ 91)
4. ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด (เท่ากับ 92)
5. ร้อยละของผูป้ ระกอบการอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะพร้อมจำ�หน่าย ได้รบั อนุญาต
ตามเกณฑ์ Primary GMP (ไม่น้อยกว่า 70 ของผู้มายื่นขออนุญาต)

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีการปรับ
พฤติกรรม  3 อ 2 ส และลดเสี่ยง (ไม่น้อยกว่า 50)

ระบบสนับสนุน

กระบวนการ

ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ)
1. ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีปัญหาทางการเงิน (ไม่น้อยกว่า 50) (กสธ./เขตสุขภาพ)
2. ร้อยละของหน่วยบริการมีฐานข้อมูลต้นทุนพื้นฐาน (มีและใช้โปรแกรมต้นทุนมาตรฐาน)
(ร้อยละ 80) (เขตสุขภาพ/จังหวัด)
3. ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีข้อมูลต้นทุนของหน่วยบริการที่ครบถ้วน (ร้อยละ 50)
(เขตสุขภาพ/จังหวัด)
4. ร้อยละของหน่วยบริการที่มีและใช้แผน (3 แผน) ตามระบบการจัดการควบคุมภายใน (ร้อยละ
90) (จังหวัด)
5. ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ เฉลีย่ ลดลง (ร้อยละ 10) (ในเขตสุขภาพเฉลีย่ ลดลง)
6. ร้อยละของรายการจัดซือ้ จัดจ้าง งบลงทุน สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ในไตรมาสที่ 1 (เท่ากับ100)
7.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณพ.ศ. 2556 (ไม่น้อยกว่า 80)
8. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณพ.ศ. 2556( ไม่น้อยกว่า 94)
9. พัฒนาระบบบัญชีที่สามารถสะท้อนต้นทุนการให้บริการ

ระบบการเงินการคลัง

1. % Growth Total Health Expenditure/% Growth GDP (≤1)
2. สัดส่วนของ งปม.สาธารณสุขไม่เกิน 15% ของงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี

การอภิบาลระบบ

National Health Authority

ต้องมีการ Reform โครงสร้างและอำ�นาจหน้าทีก่ ระทรวงฯ โดยต้องมีหน่วย
งานระดับชาติเพื่อดูแล ดังนี้
1. ด้านบริการ กำ�หนดชุดสิทธิประโยชน์หลัก (Benefit Package)
2. กำ�ลังคน
 อัตราส่วนกำ�ลังคนต่อผูร้ บั บริการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (กสธ./เขต)
 ระบบค่าตอบแทน
 ระบบการจ้างงาน
 ผลิตและพัฒนา
3. Technology Assessment (ยา, เทคโนโลยีทางการแพทย์)
4. National Information
5. การเงินการคลัง
6. Internal & External Monitoring

Reprocess

1. เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีเงินค้างในระบบไม่เกินร้อยละ 5
2. หน่วยบริการมีแผนเงินบำ�รุงและระบบเฝ้าระวังทางการเงิน
และการแก้ไขปัญหา

ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ

1. มีระบบการทำ�งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. มีช่องทางสื่อสารสาระสุขภาพสำ�หรับประชาชน (อย่างน้อย
1 ช่องทาง ทุกอำ�เภอ)

บูรณาการ 3 กองทุน

ข้อมูลข่าวสาร
1. National Health Information Center
2. National clearing house
3. Data center
4. ระบบข้อมูลยา

Health Service Provider

1. เขตสุขภาพ 12 เขต+1 กทม.
2. จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ (Area Health Board)
3. มอบอำ�นาจให้ผู้บริหารเขต (Delegation)
4. จัดสรรงบประมาณลงไปที่เขตสุขภาพเพื่อบริหารจัดการ
ภายในเขต
5. ใช้ Service Plan เป็นกรอบในการพัฒนา

1. ฉุกเฉิน, เอดส์, ไต (ดำ�เนินการแล้ว)
2. มะเร็ง
3. ผู้สูงอายุ (Long term care)
4. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

พัฒนากฎหมาย

1. พัฒนา/ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำ�เนินงาน และส่ง
มอบบริการ (อำ�นวยความสะดวก ลดขัน้ ตอน One Stop Service)

Health Care Purchaser

1. ระบบทีส่ ปสช.เป็นผูซ้ อื้ บริการหลักของประเทศ (5 ปี)
2. สนับสนุนให้มีการซื้อสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก
กองทุนอื่นๆ (เช่น สปส., กรมบัญชีกลาง, เอกชน)
3. ระดับพื้นที่ : บูรณาการระหว่าง Regional Health
Service & Regional Health Purchaser

** หมายเหตุ : ตัวชี้วัดในระบบสนับสนุนมีเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) ข้อ 1 ถึง 8 นอกนั้นเป็นประเด็นเป้าหมายที่ต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
                         และประสิทธิผล

Specific issues

ตัวชีว้ ดั ของงานบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับพืน้ ฐาน (Basic PP services)
Basic
Services

กลุม่ สตรีและ
ทารก

ANC,WCC,
EPI

กลุ่มเด็ก
ปฐมวัย

กลุม่ เยาวชน
และวัยรุ่น

Vaccine, Growth
monitoring

Vaccine,
Oral health

กลุ่มวัยทำ�งาน Screening of
DM/HT
Screening of
cervix and
breast cancer

กลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้พิการ

ตัวชี้วัดความครอบคลุม
1) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์
ไม่น้อยกว่า 60
2) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า 90
3) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เท่ากับ 100
4) ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รบั การดูแลครบ 3 ครัง้ ตามเกณฑ์ ไม่นอ้ ยกว่า 65
5) ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำ�กว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ย
กินนมแม่อย่างเดียว ไม่น้อยกว่า 50
6) ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90
(ยกเว้นวัคซีน MMR ไม่น้อยกว่า 95)
7) ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนไม่น้อยกว่า 70
8) ร้อยละของเด็ก 0-2 ปีได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย ไม่น้อยกว่า 80
1) ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90
2) ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า 70
3) ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย ไม่น้อยกว่า 80
4) ร้อยละของเด็กต่ำ�กว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปากและผู้ดูแลได้รับการฝึก
ทักษะการแปรงฟันไม่น้อยกว่า 70 และได้รับ Fluorine vanish ไม่น้อยกว่า 50
1) ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90
(ยกเว้นวัคซีน MMR ป.1 และวัคซีน dT ป.6 ไม่น้อยกว่า 95)
2) ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า 85 และเคลือบหลุม
ร่องฟันไม่น้อยกว่า 30

1) ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุท์ อี่ ยูก่ นิ กับสามี ได้รบั บริการวางแผนครอบครัว
ทุกประเภทไม่น้อยกว่า 80
2) ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/
ความดัน เท่ากับ 90
3) ร้อยละของสตรี 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สะสมถึง
ปี 2557ไม่น้อยกว่า 80
4) ร้อยละของสตรี 30-60ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ไม่น้อยกว่า 80
5) ร้อยละของประชาชนเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นครบตามเกณฑ์
มากกว่า 90

Screening of 1) ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน เท่ากับ 90
DM/HT
     (ตัวชี้วัดเดียวกับกลุ่มวัยทำ�งาน)

1. โครงการพระราชดำ�ริ/เฉลิมพระเกียรติ
   1. มีกลไกกลางในการบริหารจัดการ โครงการพระราชดำ�ริ/เฉลิมพระเกียรติ
   2. ร้อยละของความสำ�เร็จตามโครงการพระราชดำ�ริ (100)

2. PPP

    1. จำ�นวนประเด็นที่หน่วยบริการทำ� PPP ถูกต้องตามกฎหมาย (1)
3. Medical Hub
   1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการชาวต่างชาติ ( 20 ต่อปี)
   2. จำ�นวนสถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน JCI ( 2 แห่งต่อปี)
   3. จำ�นวนศูนย์พัฒนาวิชาการทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนการสอนแก่ชาวต่างชาติ
       ในระดับอาเซียน (1 แห่ง)
   4. จำ�นวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาว (5 รายการ)
4. ยาเสพติด
   1. ร้อยละผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ลดลง (50)
   2. ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำ�บัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ� (80)
5. ASEAN and International Health
  1. มีการจัดองค์กรกลางที่มีสมรรถนะเพียงพอเพื่อบริหารจัดการความร่วมมือด้านสาธารณสุขในอาเซียน
  2. ร้อยละของความสำ�เร็จการดำ�เนินการตามข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศใน  อาเซียน (80)
  3. มีศนู ย์เรียนรูแ้ ละขับเคลือ่ นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย เพือ่ ผลักดันหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าในกลุ่ม ประเทศ ASEAN+3
6. Border Health
  1. ร้อยละของโรงพยาบาลชายแดนให้บริการที่เป็นมิตร (Friendly service) แก่ประชากรต่างด้าว (60)
  2. ร้อยละของประชากรต่างด้าวที่มีหลักประกันสุขภาพตามความเหมาะสม (70)
  3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ชายแดนได้รับการตรวจและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (50)
  4. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขชายแดนทีม่ รี ะบบข้อมูลสุขภาพประชากรต่างด้าวตามเกณฑ์ (70)

7. จังหวัดชายแดนภาคใต้

   1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการทำ�คลอดในสถานบริการสาธารณสุข (90)

8. กทม. (พื้นที่พิเศษ)

   1. ร้อยละของความสำ�เร็จของโครงการที่ทำ�ร่วมกับ/ในพื้นที่ กทม

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

กลุ่มวัย

ANNUAL REPORT 2013 : Bureau of Non Communicable Disease

นโยบายสำ�คัญ...
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้มนี โยบายในการพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึง
บริการและได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการปรับโครงสร้างใหม่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ครัง้ สำ�คัญอีกครัง้ หนึง่ ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีแนวทางในการปฏิรปู บทบาทภารกิจเป็น ๒ ระดับ
คือส่วนกลาง และระดับเขตสุขภาพ
 การพัฒนาระบบกลไก การเฝ้าระวังโรค
ส่วนกลาง จะมีบทบาทในการดูแลระดับ
นโยบายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Authority: และภัยสุขภาพ  ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็น
NHA) ดูแลด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ พร้อมทัง้
ควบคุมกำ�กับกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การทำ�งาน เครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน
 การพัฒนางานสุขภาพโลก และความ
เป็นไปตามแนวทางทีก่ �ำ หนดสำ�หรับการดำ�เนินงาน
ในเบื้องต้น ได้กำ�หนดให้ผู้บริหารระดับสูงของ ร่วมมือระหว่างประเทศ
สำ�นักงานปลัดฯ  และกรมต่างๆ ได้รว่ มกันทบทวน
การกำ�กับดูแล ติดตาม และประเมินผล
บทบาทภารกิจที่สำ�คัญในการดำ�เนินงานพัฒนา ของภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน
ระบบสุขภาพ ๔ ระบบ ได้แก่  ๑) ระบบบริการสุขภาพ
การให้ขอ
้ คิดเห็นต่อระบบการเงิน การคลัง
(Health & Service)  ๒)ระบบส่งเสริมสุขภาพ ด้านสุขภาพของประเทศ
การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็น
(Health Promotion) ๓) ระบบควบคุมและป้องกันโรค
(Disease Prevention & control) และ ๔) ระบบคุม้ ครอง ระบบเดียว มีคุณภาพใช้งานได้
ผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ (Health Consumer Protection)
การกำ�หนดนโยบายและจัดการกำ�ลังคน
สำ�หรับการดำ�เนินงานเพื่อปรับบทบาท ด้านสุขภาพ
ทีส่ �ำ คัญนัน้   จะได้มกี ารทบทวนบทบาท หรือภารกิจ
สำ�หรับเขตสุขภาพ จะมีบทบาทเป็น
ที่สำ�คัญขององค์กรที่จะทำ�หน้าที่เป็น National ผู้ให้บริการสำ�คัญในภูมิภาคโดยจะมีการปรับ
จัดเป็นกลุ่มงานหลัก  เรียกว่าเป็นเขตสุขภาพ
Health Authority ใน ๑๑ บทบาทสำ�คัญดังนี้
 การกำ�หนดนโยบายยุทธศาสตร์กลาง และการจัดบริการในเขตเป็นเครือข่ายบริการ
๑๒ เครือข่าย โดยกำ�หนดให้มีการใช้ทรัพยากร
ของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้
   การสร้างและจัดการความรูด
้ า้ นสุขภาพ ร่วมกันในแต่ละเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์
  การประเมินนโยบายและเทคโนโลยี่ สูงสุด สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพ
ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีทมี สนับสนุน
การกำ�หนดและรับรองมาตรฐานบริการ การดำ�เนินงานจากส่วนกลางทั้งในส่วนของ
สำ�นักงานปลัดฯ และกรมต่างๆ
ต่างๆ
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ปฏิรูประบบสุขภาพ(กระทรวงสาธารณสุข)

เพื่อใคร?

โดย นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์., พบ., อว., MPHM
ที่ปรึกษากระทรวงระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข

ทำ�ไมต้องปฏิรูป...แส่หาเรื่องกันหรือเปล่า
ก่อนจะตอบว่าเพราะเหตุใด  คงต้องบอกว่าการดำ�เนินการครัง้ นี้ เริม่ ด้วยคำ�ว่า “ปฏิรปู (Reform)”
ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  ต่อมาเกรงว่าจะเกิดความหวั่นไหวและแรงกระเพื่อมมาก
จึงลดความแรงลงมาเป็น “การพัฒนา” ซึง่ ค่อยเป็นค่อยไป แต่ทว่าสุดท้ายเพือ่ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
และสิ่งที่จะทำ�ก็จึงยืนยันเรื่องการ “ปฏิรูป”
โดยเจตนาต้องการปฏิรูประบบสุขภาพ (Health System)นั่นหมายถึง  องค์ประกอบของระบบ
ทั้ง ๖ระบบย่อยด้วย ตามโครงสร้างของ WHO Framework ที่กล่าวถึง ๖ Building Blocks เมื่อถามว่า
ทำ�ไมต้องปฏิรปู คำ�ตอบสำ�คัญคือ สิง่ ทีเ่ ป็นอยูม่ ปี ญ
ั หาโดยเฉพาะการดำ�รงอยูข่ องกระทรวงสาธารณสุข
ที่นับวันยิ่งอ่อนแอ ด้อยประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเริ่มจะไม่เหลือที่ยืน ที่ครั้งหนึ่งเคยภูมิอก
ภูมิใจในระบบสุขภาพของประเทศอีกต่อไป  การเกิดผู้เล่นใหม่ขึ้นในระบบสุขภาพโดยมีที่มาจาก
นโยบาย  กฎหมายหรือแรงผลักดันต่างๆ  หลายกรณี ทำ�ให้เกิดความสับสนในการดำ�เนินการว่าใคร
ควรเล่นบทบาทใดจนบ่อยครั้งกลายเป็นการล้ำ�เส้น หรือล่วงล้ำ�บทบาทของกันและกัน และเกิดความ
ขัดแย้งทั้งในแนวคิดและการปฏิบัติอยูเ่ สมอ  เพียงแต่ไม่มีการ “จับเข่า” เพื่อยกประเด็นปัญหาและหาทาง
แก้ไขร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  ผนวกกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านสุขภาพเอง ก็เป็น
แรงขับให้กระทรวงสาธารณสุขทีถ่ อื เป็นพีเ่ บิม้ ของระบบสุขภาพนี้ ต้องปรับตัวขนานใหญ่  ไม่เช่นนัน้
ก็ไม่อาจรับมือได้  ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ภยั พิบตั ฉิ กุ เฉิน การขาดแคลนกำ�ลังคนด้านสุขภาพ  รวมถึง
สมรรถนะของบุคลากรเหล่านัน้ การเปลีย่ นภาระโรคทีม่ ี NCD เป็นความสำ�คัญลำ�ดับต้นๆ  การไม่สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นเอกภาพ  แม้แต่ภายในกระทรวงเดียวกัน เช่น การแก้ปัญหาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย การล่มสลายของการดูแลสนับสนุนหน่วยงานในภูมิภาค หลังยุบกองสาธารณสุขภูมิภาค และ
กองโรงพยาบาลภูมิภาค  ระบบการเงินการคลังที่เปลี่ยนไป ที่ผู้ซ้ือรายใหญ่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข
การเกิดขึ้นของนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ผ่านช่องทางกระบวนการอื่น
ที่ไม่ต้องพึ่งพากระทรวงสาธารณสุข  การมีงบประมาณด้านสร้างเสริมสุขภาพก้อนโตที่กระทรวงไม่มี
บทบาทในการร่วมชี้ทิศทาง  ปัญหาเหล่านี้ผู้บริหารกระทรวงที่ผ่านมา  ได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปนับสิบปี
มีแต่เสียงบ่นแต่ไม่ลงมือทำ�อะไรอย่างจริงจัง  วันนี้จึงไม่อาจซื้อเวลาอีกต่อไป หากปล่อยให้ปัญหา
หมักหมมทับถมต่อไป  กระทรวงสาธารณสุขคงล่มสลายในเชิงเกียรติภูมิในที่สุด
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หน้าต่างแห่งโอกาสเปิด แต่ก็มีวันปิด
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ชื่อ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์  ได้รับมอบหมายให้
มากำ�กับดูแลกระทรวงสาธารณสุข  ในช่วงเวลาเดียวกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ชื่อ นพ.ณรงค์
สหเมธาพัฒน์   ผู้ซึ่งเมื่อครั้งเป็นรองปลัดกระทรวงเคยชวนสมัครพรรคพวก  ทั้งที่อยู่ในกระทรวงและ
แม้กระทัง่ เพือ่ นตระกูล ส.ทีอ่ ยูน่ อกกระทรวง ช่วยกันทบทวนบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน
เราจึงไม่ได้เริ่มจากศูนย์  เมื่อผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีคนกว่า ๓ แสนคนนี้  มีแนวคิดใกล้เคียงกัน
กระบวนการปฏิรปู ก็เริม่ ขึน้ โดยวางแนวทางเพือ่ จะลงหลักปักฐานให้ได้อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเริม่ ดำ�เนินการ  
ก่อนที่หน้าต่างแห่งโอกาสอาจจะปิดลงวันใดวันหนึ่ง เพราะว่าการเมืองนั้นความไม่แน่นอนเป็นเรื่อง
ที่แน่นอนที่สุด

จุดหมายของการปฏิรูปคืออะไร อยากเห็นอะไรร่วมกัน
หลักการคือ การทำ�ให้เกิดความชัดเจนของบทบาทผู้เล่นในระบบสุขภาพนั่นคือ บทบาทของ
การเป็นผู้ซื้อบริการ (Purchaser) ที่ได้รับงบประมาณ หรือเงินจากวิธีใดก็ตาม อาทิ สปสช. สปส.
กรมบัญชีกลาง ท้องถิ่น กองทุนผู้ประสพภัยจากรถ ฯลฯ บทบาทผู้ให้บริการ (Provider) ซึ่งผู้ให้บริการ
รายใหญ่สุด คือ กระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการประมาณ ๗๐% ของ OPD และ IPD ทั่วประเทศและ
บทบาทผู้กำ�หนดกติกา และกำ�กับดูแลให้เป็นไปตามกติกา (Health Authority and Regulatory Body)
ซึง่ ส่วนใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลอยู่ แต่ขาดเอกภาพ ความชัดเจน และความเข้มแข็งใน
การดำ�เนินการ  ฝ่ายนโยบายเชือ่ ว่าหากทบทวนและปรับบทบาท (Function) และโครงสร้าง (Structure)
ของทั้งหมดนี้ ให้ถูกฝาถูกตัวก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขภาพได้  นั่นหมายความว่าใน
ระยะยาวเราจะใช้เม็ดเงินที่มีอยู่อย่างจำ�กัดได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และลดความยุ่งเหยิงทับซ้อนอย่างที่มี
ตัวอย่างในปัจจุบัน  การปฏิรูปเริ่มที่ไหน หน้าตาจะเป็นอย่างไร
คำ�ตอบสำ�เร็จในวันนีค้ งยังไม่ม  ี แต่การสร้างบ้านคงต้องเริม่ ทีโ่ ครงสร้างโดยหลักการทีต่ กผลึก
แล้วในระดับหนึ่ง จะมีการปฏิรูปที่ ๒ ระดับคือ ส่วนกลางที่มุ่งเน้นในเรื่องการเป็นผู้กำ�หนดนโยบาย
กฎ กติกา ระดับชาติ (National Health Authority) ซึ่งรวมถึงการควบคุมกำ�กับให้เป็นไปตามแนวทางที่
กำ�หนด (Regulator) โดยวางให้กรมต่างๆ ที่รวมถึงสำ�นักงานปลัดฯ ทบทวนบทบาทใน  ๔ ระบบใหญ่
คือ ระบบบริการ  ระบบส่งเสริมสุขภาพ  ระบบควบคุมป้องกันโรค และระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ โดยคำ�นึงถึง ๑๑ บทบาทหลัก คือ  ๑) กำ�หนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูล
และฐานความรู   ้ ๒) การสร้างและการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพ   ๓) การประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ  
๔) การกำ�หนดมาตรฐานการรับรองมาตรฐานบริการต่างๆ   ๕) การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง
โรคและภัยสุขภาพ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ๖) การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพือ่ เป็นเครือ่ งมือพัฒนาและ
ดูแลสุขภาพประชาชน  ๗) การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ  ๘) การกำ�กับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลของภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน  ๙) การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพของประเทศ  ๑๐) การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว มีคุณภาพใช้งานได้  
๑๑) การกำ�หนดนโยบายและจัดการกำ�ลังคนด้านสุขภาพ
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ส่วนทีส่ อง คือ เขตสุขภาพ ทีแ่ บ่งประเทศนี้ ออกเป็น  ๑๒ เขต (และ ๑ เขต กทม.) จัดผูบ้ ริหารเขต
ให้ลงตัว(ผู้ตรวจเดิม) ขนาดของเขตครอบคลุมประชากรประมาณ ๔-๖ ล้านคน จำ�นวน ๔ - ๘ จังหวัด
ซึ่งเป็นขนาดที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economy of Scale) เป็นการมอบอำ�นาจ (Delegation)
ให้การบริหารลงไปที่ระดับเขต  เพื่อจัดบริการภายในเขตตามระบบ (Service Plan) ที่สามารถจัดการ
กับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นภายในเขต จัดบริการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการส่งต่อออกนอกเขต
(ไร้รอยต่อภายในเขต) ประชาชนในแต่ละเขตสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
จนถึง Excellent Servic แก้ปัญหาด้านการเงิน การคลัง เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ภายในเขต  
ผู้บริหารเขตเป็น  CEO ที่จะดำ�เนินการได้เบ็ดเสร็จภายในเขต  เพียงแต่ต้องขาดออกจากบทบาท
การตรวจราชการ เดิมจากส่วนกลางที่กระทรวงจะต้องสร้างกลไกการตรวจราชการรวมทั้งการปฏิรูป  
การสนับสนุนจากหน่วยงานในส่วนกลาง  อาทิ สนย.,สบรส.,สบช., กลุ่มบริหารบุคคล รวมทั้ง กรม
กองต่างๆ  ให้สอดคล้องกับการจัดบริการของเขต

กลไกปฏิรูปเป็นอย่างไร
งานนี้ผู้บริหารระดับสูงโดยรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง  อธิบดี และผู้ตรวจราชการ ถือเป็นบอร์ด
สูงสุดในการปฏิรูปกระทรวง และทีมงานที่ปรึกษาจากสำ�นักงานวิจัยเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ร่วมจัดทำ� 
Blue Print สำ�หรับการเปลีย่ นแปลงในกระทรวงเอง ได้มกี ารมอบหมาย CCO (Chief change officer) ซึง่
เป็นรองอธิบดีทไี่ ด้รบั มอบหมายแต่ละกรมรับผิดชอบในส่วนของกรม มีผตู้ รวจราชการรับผิดชอบการวาง
บทบาทการบูรณาการ ๑๑ บทบาท ของแต่ละกรมเป็นภาพรวมของกระทรวง และหัวหน้าผูต้ รวจราชการ
และคณะรับผิดชอบเรือ่ งการออกแบบเขตบริการสุขภาพ  โดยมีคณะศูนย์กลางทีจ่ ะออกแบบในภาพรวม
สุดท้าย โดยมีรองปลัดสุพรรณ เป็นหัวหน้าทีม การทำ�งานจะต้องมีความคืบหน้า  ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
จากการทบทวนบทบาทเดิม และการออกแบบบทบาทใหม่ที่เหมาะสม วิเคราะห์ส่วนขาดเพื่อการปรับ
บทบาทและโครงสร้าง ตลอดจนถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หลาย  นน่ั หมายถึงกระบวนการนี้
เดินไปอย่างมีหลักการ มีการมีสว่ นร่วม มีงานวิชาการรองรับก็เพือ่ ให้ผลลัพธ์สดุ ท้าย ออกมาดีทสี่ ดุ
มีโอกาสสำ�เร็จ และเกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อระบบสุขภาพมากที่สุดในเวลาที่ไม่มากนัก

ความสำ�เร็จขึ้นกับอะไร
กระทรวงทีม่ คี นกว่า  ๓ แสน  มีวชิ าชีพแตกต่างหลากหลายกว่า  ๒๐๐ สายงาน มีวฒ
ั นธรรมการ
ทำ�งานที่ฝังรากมายาวนาน  การจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแม้เพียงองศาเดียว  ก็ต้องอาศัยแรงมหาศาล
เพื่อต่อสู้กับแรงเฉี่อย (Inertia) ตามหลักฟิสิกส์และทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ความเชื่อมั่นว่า
ผู้คนในกระทรวงแห่งนี้ ที่ครั้งหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกระทรวงแถวหน้า  ในเชิงสติปัญญา และ
จิตใจสาธารณะที่ทุ่มเทสร้างสุขภาพดีให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด  เมื่อถึงเวลาก็เชื่อว่าจะกล้าหาญ
ที่จะเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปครั้งนี้ เพราะเป้าหมายปลายทางสุดท้ายก็เพื่อประชาชนไทย  และความ
ภาคภูมิใจของพวกเราที่เชื่อว่า ความเจ๋งอยู่ที่การจัดการอย่างมีปัญญาและมีประสิทธิภาพเพื่อ “สุข”  ของ
“สาธารณะ” มิได้ปฏิรูปเพื่อสนองกิเลสของผู้หนึ่งผู้ใด  
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ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
   
กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจหลักในการพัฒนางาน
ป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิผลตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ ครอบคลุมด้านการพัฒนาวิชาการ
การสร้าง/ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
รวมทัง้ การส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ต้อง เหมาะสมส่งผลให้มสี ขุ ภาพทีด่ ี ห่างไกล
จากโรคและภัยสุขภาพ ดังทีไ่ ด้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ไว้วา่ “เป็นองค์กร ชัน้ นำ�ระดับนานาชาติทสี่ งั คมเชือ่ ถือ
และไว้วางใจ เพือ่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี ๒๕๖๓”
นอกจากนี้ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สามารถบูรณาการ ตลอดจนพัฒนางานด้านสุขภาพ
ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  
จากการทบทวนสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งความสอดคล้องต่อกรอบแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาสุขภาพของประเทศ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้กำ�หนดจุดเน้นและกรอบ การดำ�เนินงานป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยัง่ ยืน การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน การพัฒนาระบบควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข/ภัยพิบตั   ิ การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ การพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก ตลอดจนการจัดการโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญหรือเกิดขึ้นในกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ การ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก   การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำ�ริฯ การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนและความพิการ การกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้า การจัดการ
ปัญหาวัณโรค  โรคเอดส์ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังและการบาดเจ็บ การควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์      
การควบคุมการบริโภคยาสูบ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนไทยในประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กรมควบคุมโรคใช้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนองคาพยพทั้งหมดของหน่วยงาน
สูเ่ ป้าประสงค์ โดยมีตวั ชีว้ ดั สำ�คัญทีห่ น่วยงาน กลุม่ งาน และบุคลากรต้องนำ�ไปถ่ายระดับ พร้อมทัง้ สร้าง
ระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับเกิดเป็นแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ส่งผลต่อการลดปัญหาโรคและ
ภัยสุขภาพของประชาชน ด้วยเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาทีจ่ ะปกป้องประชาชนชาวไทย  
ให้ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ ต้องขอชื่นชมและขอบคุณบุคลากรทุกระดับของกรมควบคุมโรค
ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค
อย่างพร้อมเพรียง เข้มแข็ง และจริงจัง
ขอขอบคุณทีมงานกรมควบคุมโรคทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
(นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
ตุลาคม ๒๕๕๕
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ส่วนที่ ๓

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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สถานการณ์โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
๑. สถานการณ์การตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๕  อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำ�คัญ
ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่   (อัมพฤกษ์ อัมพาต) และโรคเบาหวาน พบว่า
ในปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕  มีอัตราตายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโรค ส่วนโรคความดันโลหิตสูง
ในปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕    ยังคงอยู่ในระดับสูงทรงตัว ดังข้อมูลตามตารางที่ ๑ และภาพที่ ๑
ตารางที่ ๑   แสดงอัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำ�คัญ (โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน)  ปี พ.ศ.๒๕๔๖  - ๒๕๕๕
     โรค        2546 2547

2548

2549

2550

2551 2552 2553 2554 2555

   HT         5.4          4.0

3.9

   IHD        19.1        17.7

18.7    19.4       20.8       21.2       20.7       20.5      22.5      23.5

   Stroke      29.1        30.8

25.3    20.6       20.8       20.8       21.0       27.5      30.0      31.7

   DM        10.6        12.3

11.9    12.0       12.2       12.2       11.1       10.8      11.9      12.1

    3.8        3.6         3.9         3.6          3.9       5.7        5.7

ที่มา : สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หมายเหตุ : - โรคความดันโลหิตสูง (HT) รหัส I 10 - I 15     
                    - โรคหัวใจขาดเลือด (IHD) รหัส I 20 - I 25     
                    - โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) รหัส I 60 - I 69     
                    - โรคเบาหวาน (DM) รหัส E 10 - E 14       

ภาพที่ ๑  แสดงอัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำ�คัญ (โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๕

๒๙

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ในรายงานสถิตสิ าธารณสุข เกีย่ วกับอัตราตายด้วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง มะเร็งปอด และมะเร็งตับ  
พบว่า ในปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี
อัตราตายเพิ่มขึ้นสูงมาก ส่วนโรคมะเร็งตับยังอยู่ในระดับทรงตัว และโรคมะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้ม
ลดลงเป็นอย่างมาก ดังข้อมูลตามตารางที่ ๒ และภาพที่ ๒
ตารางที่ ๒  อัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูกในภาพรวมของประเทศ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๕

โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

2549
1.3

2550
1.5

2551
1.7

2552 2553 2554 2555
  1.7       1.8          2.5          7.6

มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม

12.8
6.3

มะเร็งตับ

21.2

13.3
6.8
21.3

13.5
7.3
22.3

  14.1     14.6         15.8        16.5
   7.3      7.7          4.2           4.5
  21.6      22.0        22.3         22.5

มะเร็งปากมดลูก

5.2

5.2

5.4

    5.3        5.4          2.7         0.8

ที่มา :  สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หมายเหตุ  : - โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รหัส J 44)     
                     - โรคมะเร็งปอด (รหัส C 34)     
                     - โรคมะเร็งเต้านม (รหัส C 50)     
                     - โรคมะเร็งตับ (รหัส C 22)       
       - โรคมะเร็งปากมดลูก (รหัส C 53)       

ภาพที่ ๒ แสดงอัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม         
มะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูก ปี พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๕

๓๐
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๒. สถานการณ์การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๕ พบว่า จำ�นวนและอัตราผู้ป่วยในด้วย
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่
หรืออัมพฤกษ์  อัมพาต และโรคเบาหวาน พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกโรคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๓ ซึ่งในปี  ๒๕๕๔  จำ�นวนและอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคดังกล่าวลดลงทุกโรค
และกลับเพิ่มมากขึ้นทุกโรคอีกในปี ๒๕๕๕  ดังข้อมูลตามตารางที่ ๓ และภาพที่ ๓
ตารางที่ ๓  จำ�นวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำ�คัญ ได้แก่               
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และ
โรคเบาหวาน ตามกลุ่มสาเหตุป่วย (๗๕ โรค) จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๕  ทั้งประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

พ.ศ
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

จำ�นวน
(ราย )
218,218
265,636
307,671
375,600
445,300
494,809
780,629
859,583
694,309
1,009,385

HT

อัตรา

Stroke
จำ�นวน
อัตรา
(ราย )

DM
จำ�นวน อัตรา
(ราย )

165.7
185.7
198.7
232.7
261.3
276.8
359.3
397.2
334.8
427.5

84,807
94,567
98,895
107,246
117,571
124,532
176,202
196,159
162,467
227,848

213,136
247,165
277,391
334,168
374,518
388,551
558,156
607,828
496,471
674,826

IHD

อัตรา
389.8
477.4
544.1
659.6
778.1
860.5
1,230.2
1,349.4
1,187.0
1,570.6

จำ�นวน
(ราย )
92,733
103,352
112,352
132,500
149,510
159,176
228,032
253,016
195,849
274,753

151.5
169.9
174.9
188.3
205.5
216.6
277.7
307.9
277.8
354.5

380.8
444.2
490.5
586.8
650.4
675.7
879.6
954.2
848.8
1,050.1

ที่มา : สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๓๑

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ภาพที่ ๓ แสดงอัตราผูป้ ว่ ยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง  

โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน ตามกลุ่มสาเหตุป่วย
(๗๕ โรค) จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๕ ทั้งประเทศ      
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

๓. สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จากการสำ�รวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ ปี ๒๕๔๗,
๒๕๔๘, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓ ในประชากรไทยอายุ ๑๕ - ๗๔ ปี ภายใต้กรอบแนวทางมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลกและศูนย์ป้องกันควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า
๑) การรับประทานผักและผลไม้ตั้งแต่ ๕ หน่วยมาตรฐานต่อวัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๗.๓
ในปี ๒๕๔๘  เป็นร้อยละ ๒๒.๕  ในปี ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๑.๗  ในปี ๒๕๕๓
๒) การออกกำ�ลังกาย (   ๓๐
นาที,   ๓
≥
≥    วัน/สัปดาห์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๓.๐ ในปี ๒๕๔๗
เป็นร้อยละ ๓๐.๙ และร้อยละ ๓๗.๕ ในปี ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๐ ตามลำ�ดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓ พบว่า ประชากรไทยอายุ ๑๕- ๗๔ ปี ออกกำ�ลังกายลดลง (ร้อยละ ๓๔.๓
ในปี ๒๕๕๓)
๓) การสูบบุหรี่ (สูบเป็นประจำ�) มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๒๑.๕ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ
๑๘.๗ ในปี ๒๕๕๓
๔) การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓.๖ ในปี ๒๕๔๘, ๒๕๕๐
เป็นร้อยละ  ๔.๓ ในปี ๒๕๕๓
ตารางที่ ๔ แสดงร้อยละของพฤติกรรมสุขภาพในประชากรไทยอายุ ๑๕-๗๔ ปี จากการสำ�รวจพฤติกรรมเสีย่ ง       
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. ๒๕๔๘, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓

พฤติกรรมสุขภาพ
การรับประทานผักและผลไม้ตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน
>_ วัน/สัปดาห์)
>_ นาที,    3
การออกกำ�ลังกาย (   30
การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน  
>_ 2, หญิง    _>1 แก้วมาตรฐาน/วัน)
การดืม่ แอลกอฮอล์อย่างหนัก (ชาย     

2548

2550

2553

17.3
30.9
22.3
3.6

22.5
37.5
21.5
3.6

21.7
34.3
18.7
4.3

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๓๒
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จากรายงานการสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗)   
และครัง้ ที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒) ด้านพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยเสีย่ งทีก่ อ่ ให้เกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง     
พบว่า สัดส่วนการกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวม ภาวะอ้วนและภาวะอ้วน
ลงพุง  มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลการสำ�รวจครั้งที่ ๓ กับครั้งที่ ๔ สรุปได้ดังนี้
- ความชุกของการสูบบุหรี่เป็นประจำ�ในผู้ชายลดลงจากร้อยละ ๔๕.๙ เป็นร้อยละ ๓๘.๗ และ
ในผู้หญิงลดลงจากร้อยละ ๒.๓ เป็นร้อยละ ๒.๑
- ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (binge drinking) ในชายลดลงจากร้อยละ
๕๗.๐ เป็นร้อยละ ๓๑.๕ และในหญิงลดลงจากร้อยละ ๑๙.๐ เป็นร้อยละ ๔.๔
- ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพออยู่ในระดับที่ดีขึ้น คือ ในชายจากร้อยละ ๒๐.๗   
เป็นร้อยละ ๑๖.๘ และในหญิงจากร้อยละ ๒๔.๒ เป็นร้อยละ ๒๐.๒
- สัดส่วนการกินผักและผลไม้เพียงพอ ตามข้อแนะนำ� (ตั้งแต่ ๕ ส่วนขึ้นไป) ในผู้ชายลดลงจาก
ร้อยละ ๒๐ เป็นร้อยละ ๑๖.๙ และในผู้หญิง ลดลงจากร้อยละ ๒๔ เป็นร้อยละ ๑๘.๕
- ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ ๒๕ กก./ตร.เมตร) มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในผู้หญิงมี
ความชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๔.๔ เป็นร้อยละ ๔๐.๗ ส่วนในผู้ชายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๒.๕ เป็นร้อยละ
๒๘.๔  และภาวะอ้วนลงพุงมีความชุกเพิ่มขึ้นในผู้หญิงจากร้อยละ ๓๖.๑ เป็นร้อยละ ๔๕ ส่วนในผู้ชาย
จากร้อยละ ๑๕.๔ เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๘.๖
-  ความชุกโรคเบาหวานในผู้ชายลดลงจาก ร้อยละ ๖.๔ เป็นร้อยละ ๖.๐ ส่วนในผู้หญิงความชุก
เพิ่มเล็กน้อยจากร้อยละ ๗.๓ เป็นร้อยละ ๗.๗
- ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงใกล้เคียงกัน คือ ในชายจากร้อยละ ๒๓.๓ ลดลงเหลือร้อยละ
๒๑.๕  ส่วนในหญิงจากร้อยละ ๒๐.๙ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๒๑.๓
-  ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol) ของประชากรไทยอายุ ๑๕ ขึน้ ไป เปลีย่ นแปลง
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น  ในผู้หญิงเพิ่มจาก ๑๙๗.๕  เป็น ๒๐๘.๖ มก./ดล. ในผู้ชายเพิ่มจาก ๑๘๘.๙ เป็น
๑๙๙.๒ มก./ดล. ส่วนความชุกของ TC ≥ ๒๔๐ มก./ดล. เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๗.๑ เป็น ๒๑.๔ ในผู้หญิง
และเพิ่มจากร้อยละ ๑๓.๗ เป็นร้อยละ ๑๖.๗ ในผู้ชายตามลำ�ดับ

๓๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ภาพที่ ๔ เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมเสีย่ งและปัจจัยเสีย่ งในเพศชาย ทีพ่ บจากการสำ�รวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗) และครัง้ ที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒)

ภาพที่ ๕ เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมเสีย่ งและปัจจัยเสีย่ งในเพศหญิง ทีพ่ บจากการสำ�รวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗) และครัง้ ที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒)

๓๔
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๔. สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
ในทุกๆ วันทั่วโลก กว่า ๒,๐๐๐ ครอบครัวเผชิญกับความแตกสลายเนื่องจากสูญเสีย
บุตรหลานให้กับการบาดเจ็บทั้งที่มิได้คาดคิดหรือจากอุบัติเหตุ
   ทุกๆ ชั่วโมงมีคนทั่วโลกต้องตายจากอุบัติเหตุทางถนน ถึง ๑๓๗ คน  (๑.๒ ล้านคนต่อปี)
   ทุกๆ ชั่วโมงมีคนไทยต้องตายจากอุุบัติเหตุทางถนน เกือบ ๒ คน (ปี ๒๕๕๕ = ๑๔,๐๕๙ คน)๑
    มีคนไทยต้องบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทางถนน (admit) กว่า ๓๐๐ คน/วัน
(ปี ๒๕๕๕ = ๑๑๐,๗๗๗ คน) ๔
    ในปี ๒๕๕๕ มีคนไทยต้องพิการจากอุบัติเหตุทางถนน กว่า ๕,๐๐๐ คน (คิดเป็น ๔.๖%
ของผู้บาดเจ็บที่ admit) ๒
   อุบัติเหตุทางถนนเกิดในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติเกือบ ๒ เท่า๓
   ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บ เสียชีวิต  พิการ มากที่สุด  ที่นอนโรงพยาบาลมากถึงร้อยละ
๘๒.๒๕   อวัยวะที่บาดเจ็บสูงสุด คือ ศีรษะ ร้อยละ ๓๑.๖๕ ๓
  ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๕๙ น. ร้อยละ ๓๐  เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่มี
อุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือ เดือนมีนาคม และมกราคม ๓
   สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จำ�แนกตามกลไกสูงสุด คือ การชน ร้อยละ ๕๗ พาหนะล้ม คว่ำ� ตก
ร้อยละ ๔๑ ๓
   ผู้ขับขี่รถทุกประเภทที่บาดเจ็บ มีการดื่มสุรา ร้อยละ ๓๓.๒๕ พบผู้ขับขี่รถอีแต๋นสูงสุด
ร้อยละ ๓๕.๙๐ รองลงมารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ร้อยละ ๓๔.๙๓ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๓๔.๔๑
และรถกระบะร้อยละ ๓๒.๑๖๓
   ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บนอนโรงพยาบาลสวมหมวกนิรภัยลดลงจากร้อยละ ๑๕
เหลือ ๑๔ และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ ๖๓  เช่นเดียวกับการสำ�รวจของมูลนิธิไทยโรดส์
พบมีการสวมหมวกนิรภัยลดลงจาก ร้อยละ ๔๖ ในปี ๒๕๕๔ เหลือร้อยละ ๔๓ ในปี ๒๕๕๕
  ผข
ู้ บั ขีร่ ถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลทีบ่ าดเจ็บนอนโรงพยาบาลคาดเข็มขัดนิรภัยลดลงจากร้อยละ ๓๔
เหลือร้อยละ ๒๕.๕๗ เช่นเดียวกับผู้โดยสารลดลงจากร้อยละ ๑๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙๙ ๓
 กลุม
่ วัยรุน่ และวัยทำ�งานอายุ ๑๕-๒๙ ปี บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนมากทีส่ ดุ ถึง ร้อยละ ๓๖.๙๖
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ อายุ ๑๕-๑๙ ปี  เป็นผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์มากทีส่ ดุ ร้อยละ ๑๖.๐๖๓
   คา่ รักษาพยาบาลของผูบ
้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนทีน่ อนโรงพยาบาล (admit) ในปี ๒๕๔๘
เป็นเงิน ๓,๒๕๕ ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น ๓,๕๔๗ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๑ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)  
ซึ่งค่าใช้จ่าย  ร้อยละ ๘๐ เป็นของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาจาก
การบาดเจ็บที่ศีรษะ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นระหว่างปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕
   มล
ู ค่าความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนนของประเทศไทย ในปี ๒๕๕๐ เท่ากับ ๒๓๒,๘๕๕
ล้านบาท ประมาณร้อยละ ๒.๘๑ ของ GDP จำ�แนกตามระดับความรุนแรงของผูป้ ระสบเหตุตอ่ ราย ดังนี  ้
เสียชีวิต  ๕,๓๑๕,๕๕๖ บาท/ราย พิการ ๖,๑๖๗,๐๖๑ ล้านบาท/ราย บาดเจ็บสาหัส ๑๔๗,๐๒๓ บาท/
ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย ๓๔,๗๖๑ บาท/ราย๖


๓๕

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ที่มาของข้อมูลอ้างอิง
๑. ฐานข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย รวบรวมโดยสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์  
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๕
๒. แพทย์หญิงดารณี  สุวพันธ์, รายงานวิจัยเรื่องอุบัติการณ์ความพิการและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากสาเหตุอุบัติเหตุจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๔๙
๓. ดร.อรัฐา รังผึง้ และแพทย์หญิงพิมพ์ภา  เตชะกมลสุข, รายงานการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุขนส่ง
ปี ๒๕๕๕, สำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
๔. ฐานข้อมูลผู้ป่วยจากชุดข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาล  ๑๒ แฟ้ม ปี ๒๕๕๑ รวบรวมโดย
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
      ๕. ฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
และครอบครัว และประกันสังคม  รวบรวมโดยสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
      ๖. สำ�นักความปลอดภัย  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม (V01 - V89)
เมื่อพิจารณาจำ�นวนผู้เสียชีวิตจากข้อมูลมรณบัตร สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ในภาพรวมรอบสิบปีที่ผ่านมามีจำ�นวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี ๒๕๔๕ โดยอัตรา
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คนจาก ๒๐.๕   เป็น ๒๑.๓ หลังจากนั้นเริ่มมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากการดำ�เนินงานของศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำ�หนดให้อุบัติเหตุทางถนน
เป็นวาระแห่งชาติ และมีการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก ๕ E อย่างต่อเนือ่ ง จนเมือ่ ปี ๒๕๕๒ มีจ�ำ นวน
ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ ๙,๔๙๐ ราย หรือคิดเป็นอัตราต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน เท่ากับ ๑๕.๐ ในปี ๒๕๕๓
เป็นต้นมา สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มีการนำ�ข้อมูลมรณบัตรมาสอบทานกับหนังสือรับรอง
การตายเพือ่ ปรับสาเหตุการตาย พบว่า มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจาก ๒๑.๖๑ ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๒๑.๘๗
ในปี ๒๕๕๕ (ภาพที่ ๖)
ภาพที่ ๖ จำ�นวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89)
ปี ๒๕๔๓-๒๕๕๕

๓๖
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แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                 ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ข้อมูลจากมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย
          สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเภทของผู้ใช้รถใช้ถนน
เมือ่ พิจารณาสัดส่วนของผูเ้ สียชีวติ แยกตามประเภทยานพาหนะทีร่ ะบุประเภทของพาหนะแล้ว      
(V01 - V79)  พบว่า จำ�นวนผู้เสียชีวิตในกลุ่มใช้รถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ผู้ใช้รถใช้ถนนประเภทอื่นๆ รองลงมาเป็นกลุ่มที่ใช้รถยนต์
ภาพที่ ๗ ร้อยละของการเสียชีวติ จากการใช้รถใช้ถนน แยกตามประเภทของพาหนะทีร่ ะบุชนิดของยานพาหนะ  

(V01 - V79) ปี พ.ศ.๒๕๕๕

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลจากมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย   สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
                      สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ ๕  จำ�นวนและร้อยละของการเสียชีวติ จากการใช้รถใช้ถนน แยกตามประเภทของพาหนะทีร่ ะบุ
ชนิด ของยานพาหนะ (V02-V79) ๕ อันดับแรก ปี พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๕๕
ประเภท

ปี พ.ศ.

2543     2544      2545     2546     2547     2548 2549     2550    2551   2552   2553 2554      2555

1. V20-V29 ผู้ใช้รถจักรยานยนต์

       จำ�นวน          3,146    3,504     3,974    4,246    3,939 3,266   3,026    2,836   2,799  2,609   4,364     5,699     5,785
       ร้อยละ            24          28          30         33      32   31         29         28       29        27        61         66         65
2. V40-V49 ผู้ใช้รถยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง
       จำ�นวน          3,054    2,417     2,210     1,853   1,095   1,574   1,505    1,384   1,339  1,368    1,697     1,617    1,684
       ร้อยละ             23         19          17         14       9          15         14         14        14      14        24         19          19

๓๗

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ปี พ.ศ.

ประเภท

2543       2544       2545      2546      2547     2548 2549      2550     2551    2552    2553
3. V01-V09 คนเดินเท้า
        จำ�นวน

480       1,075     1,473      2,728    2,923      484        811       775      741       667       813         948         865

        ร้อยละ
  4            8            11           21         24      5
4. V50-V59 ผู้ใช้รถปิคอัพหรือรถตู้
        จำ�นวน
         ร้อยละ

2554      2555

  8           8           8        7

  11

10           10

258        191         162        120       129        110       122        125      128      114       199         277         327
  2            2             1             1         1      1
  1            1          1           1           3            4             4

5. V60-V69 ผู้ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่
        จำ�นวน

144         94          141         84        79          65         53          48         31        57          38

        ร้อยละ

  1             1            1            1            1           1

60           66

  1           0           0           1           1            1             1

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ข้อมูลจากมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย
                       สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
หมายเหตุ :     ปี ๒๕๔๕ -  ๒๕๕๕ ไม่พิจารณา V86 - V89

๓๘

ANNUAL REPORT 2013 : Bureau of Non Communicable Disease

ภาพที่ ๘ อัตราตายของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ปี ๒๕๕๕
                แยกรายจังหวัด

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
                       สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๙

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผูป้ ว่ ยในจากอุบตั เิ หตุทางถนนทัง้ หมด (V01-V89) และจากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์
(V20-V29)
จากฐานข้อมูลสำ�นักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)  ส�ำ นักงานประกันสังคม (สปส.)      
และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ของสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข   ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ พบว่า จำ�นวนผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด (V01-V89)
และจากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์  (V20-V29) ในปี ๒๕๕๓ เพิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๒ แต่หลังจากปี ๒๕๕๓  
มีแนวโน้มลดลง ดังภาพ ๙
ภาพที่ ๙ จำ�นวนผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด (V01-V89) และจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์   
(V20-V29)

แหล่งข้อมูล : สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (V20-V29)

จากฐานข้อมูลสำ�นักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)  ส�ำ นักงานประกันสังคม (สปส.)
และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ของสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข   ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ในภาพรวมเพิม่ ขึน้ ทุกปีตลอด ๓ ปี โดยมีคา่ ใช้จา่ ยในปี ๒๕๕๒ ประมาณ ๒,๘๐๐ ล้านบาท
ปี ๒๕๕๓ ประมาณ ๓,๒๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๕๔ ประมาณ ๓,๓๐๐ ล้านบาท

๔๐
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๕. สถานการณ์การจมน้ำ�
การจมน้ำ�เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำ�กว่า ๑๕ ปี
ภาพที่ ๑๐ จำ�นวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ของเด็กอายุต่ำ�กว่า ๑๕ ปี จากการ
ตกน้ำ� จมน้ำ� ปี พ.ศ.๒๕๔๒  - ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร. สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย : กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์การตกน้ำ� จมน้ำ�ในเด็กไทย
 สถานการณ์ภาระโรคของทั่วโลก (Global Burden of Diseases) ขององค์การอนามัยโลก พบว่า

การตกน้ำ� จมน้ำ�เป็นสาเหตุนำ�การเสียชีวิตใน ๑๐ อันดับแรกของกลุ่มเด็ก
 ทั่วโลกในกลุ่มเด็กอายุต่ำ�กว่า ๑๕ ปีเสียชีวิตจากการตกน้ำ� จมน้ำ�ปีละ ๑๓๕,๕๘๕ คน
เฉลี่ยวันละ ๓๗๒ คน
 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำ�นวนการเสียชีวิตจากการตกน้ำ� จมน้ำ�ปีละ ๓๒,๗๔๔ คน         
เฉลี่ยวันละ ๙๐ คน
 การตกน้� 
ำ จมน้�ำ เป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับทีห่ นึง่ ของเด็กไทยอายุต�่ำ กว่า ๑๕ ปี เมือ่ เทียบกับ
การเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ในทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการตกน้ำ�  จมน้ำ�ของเด็ก (ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕)
อยู่ในช่วง ๘.๔ - ๑๑.๕
 การเสียชีวิตจากการตกน้ำ� จมน้ำ�ของเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒-  
๒๕๔๘ เฉลี่ยปีละ ๑,๔๕๕ คน หลังจากนั้นเริ่มมีแนวโน้มลดลง (กรมควบคุมโรคเริ่มดำ�เนินการ
ป้องกันตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๙)
 ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕) มีเด็กอายุต่ำ�กว่า ๑๕  ปีเสียชีวิตจากการตกน้ำ�
จมน้ำ� ปีละ ๑,๒๙๘ คน

๔๑

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
 เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่จมน้ำ�จะเสียชีวิต (ร้อยละ ๔๑.๐)
 กลุ่มเด็กอายุต่ำ�กว่า ๑๕ ปีมีสัดส่วนการเสียชีวิตจากการตกน้ำ�  จมน้ำ�สูงถึงร้อยละ ๓๐.๒ ของ

ทุกกลุ่มอายุ
 เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกน้ำ� จมน้ำ�สูงกว่าเพศหญิงประมาณ ๒ เท่าตัว
 เด็กอายุต่ำ�กว่า ๕ ปี และ ๕ - ๙ ปีมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ใกล้เคียงกัน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการตกน้ำ� จมน้ำ�ในเด็กไทย
   เด็กมักจะจมน้�ำ เสียชีวติ พร้อมกันครัง้ ละหลายๆ คน เนือ่ งจากเด็กไม่รวู้ ธิ กี ารเอาชีวติ รอดในน้�ำ

และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน้ำ�
 เด็กไทยอายุต่ำ�กว่า ๑๕ ปี ว่ายน้ำ�เป็นเพียงร้อยละ ๑๖.๓
 หากเด็กสามารถว่ายน้�ำ เพือ่ เอาชีวติ รอดได้จะช่วยป้องกันการจมน้�ำ ได้มากกว่าเด็กทีไ่ ม่สามารถ
ว่ายน้ำ�ได้ถึง ๔ เท่าตัว
 เดือนเมษายนมีจ�ำ นวนการเสียชีวติ จากการตกน้� 
ำ จมน้�ำ มากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕)
เท่ากับ ๑๖๘ คน (เฉลี่ยวันละเกือบ ๖ คน) รองลงมาคือเดือนมีนาคมและพฤษภาคม มีจำ�นวนเกือบ
๑๔๓ คน และเดือนตุลาคม ๑๔๑ คน ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา
 ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (มี.ค.-พ.ค.) มีเด็กตกน้ำ� จมน้ำ� สูงถึง ๔๕๒ คน
(ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๔๖-๒๕๕๕)
 วันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และช่วงเวลา ๑๒.๐๐-๑๗.๕๙ น. เป็นช่วงที่มี
การเกิดเหตุสูงสุด  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอตั ราการเสียชีวติ สูงทีส
่ ดุ รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
 แหล่งน้ำ�ที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำ� จมน้ำ�สูงที่สุด คือ แหล่งน้ำ�ธรรมชาติ (ร้อยละ ๔๙.๙)
รองลงมาคือสระว่ายน้ำ� (ร้อยละ ๕.๔) และอ่างอาบน้ำ� (ร้อยละ ๒.๕)
 การดืม่ แอลกอฮอล์กอ่ นลงเล่นน้�ำ เป็นปัจจัยเสีย่ งหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดการตกน้� 
ำ จมน้� ำ โดยร้อยละ ๑.๒
ของกลุ่มเด็กอายุต่ำ�กว่า ๑๕ ปี ที่บาดเจ็บรุนแรงจากการตกน้ำ� จมน้ำ�มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 อายุต่ำ�ที่สุดของเด็กที่พบว่าจมน้ำ�และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ๗ ปี  

๔๒
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ผลการดำ�เนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บที่สำ�คัญ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

สำ�นักโรคไม่ติดต่อดำ�เนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยความสำ�เร็จ ข้อเสนอแนะ และผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค
๑. บางโครงการต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก และได้ข้อมูลไม่ครบ
๒. บางโครงการต้องแก้ปัญหาระหว่างดำ�เนินงาน เช่น โครงการพัฒนารูปแบบการดำ�เนินงาน
ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ ผู้รับผิดชอบได้พยายามประสาน
และติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อมารับงาน แต่เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะที่มีผู้เชี่ยวชาญน้อย จึงไม่มีผู้เชี่ยวชาญ
มารับงาน จึงต้องปรับการดำ�เนินงานโดยการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ในและนอก
ประเทศตามช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ และจัดประชุมเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง
กับเกลือและเครือข่ายมาร่วมให้ข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาทิศทางการดำ�เนินงานฯ ให้เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย เป็นต้น
๓. คณะทำ�งานจัดการความรู้ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อเป็นทีมงานใหม่ ซึ่งยังขาดประสบการณ์
และทักษะในงานจัดการความรู้
๔. ความเข้าใจเรื่อง PMQA ของบุคลากรสำ�นักโรคไม่ติดต่อยังไม่ทั่วถึง และกระบวนการใน
แต่ละหมวดมีความซับซ้อน ต้องทำ�ความเข้าใจอย่างมาก และต้องศึกษาความเชื่อมโยงกัน
๕. การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการตอบแบบสำ�รวจต่างๆ ยังได้รบั ความร่วมมือค่อนข้างน้อย

ปัจจัยความสำ�เร็จ/ปัจจัยสนับสนุน
๑. ผูบ้ ริหารของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อเห็นความสำ�คัญ และให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานโครงการ
และได้รบั งบประมาณสนับสนุนทีเ่ พียงพอ และผูร้ บั ผิดชอบโครงการส่วนใหญ่มคี วามเข้มแข็ง สามารถ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำ�เนินโครงการให้ผ่านไปได้ด้วยดี
๒.ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
๓. บางโครงการได้รบั ความสำ�คัญและความสนใจจากทุกภาคส่วน เช่น การจัดการลดการบริโภค
เกลือ มีหลายภาคีเครือข่ายให้ความสำ�คัญมาร่วมดำ�เนินการ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

๑. การพัฒนาบุคลากรเป็นสิง่ ทีด่ มี าก เพราะบุคลากรเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ �ำ ให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า
และมีสว่ นผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทอี่ งค์กรตัง้ ไว้ จึงควรจะให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน
๒. ควรมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน เช่น เรื่องการจัดการความรู้ให้บุคลากรกรมควบคุมโรค
๓. ควรประชาสัมพันธ์เว็บไซด์คลังความรู้ให้มากขึ้นและหลายช่องทางมากกว่าเดิม
๔. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรของสำ�นักโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง
๕. ควรมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเชิงบูรณาการของ PMQA

๔๔
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การจัดตั้งศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดตั้งศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการให้บริการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
๒. เพื่อจัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานการให้บริการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
ในศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ผลการดำ�เนินงาน
๑. แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำ�งานจัดตั้งศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพฯ          
๒. ดำ�เนินการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฯ เครื่องมือ แบบประเมิน   
ซึ่งศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health Coaching Center : HCC) หมายถึง ศูนย์/หรือ
หน่วยบริการทางสุขภาพทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในสถานบริการสาธารณสุข สำ�หรับช่วยปรับเปลีย่ นผูร้ บั บริการให้มี
พฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสม สามารถพึง่ ตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยัง่ ยืน มีเป้าหมายการให้บริการ
ได้แก่ เพิม่ แรงจูงใจภายในของผูร้ บั บริการ ลดแรงต้านของผูร้ บั บริการ และเพิม่ โอกาสของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับสถานบริการคือ บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการดำ�เนินงานปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพบริการ  เป็นการเพิม่ ความ
ร่วมมือทัง้ ใน/ระหว่างวิชาชีพ และเกิดสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูร้ บั บริการและชุมชน และช่วยลดต้นทุนค่า
รักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ สำ�หรับผู้รับบริการจะทำ�ให้เกิดแรงจูงใจและมีแนวทางในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง และช่วยให้ผปู้ ว่ ยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุม
ระดับน้ำ�ตาล/ความดันโลหิตได้ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน
๓. ส่งแบบสำ�รวจความพร้อมในการจัดตัง้ ศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทาง E-mail
ให้กับ สคร. ๑๒ เขต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดสมัครเข้าร่วมจัดตั้งศูนย์
การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และมีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมการจัดตัง้ ศูนย์ทงั้ หมด ๑๖หน่วยงาน
(เป้าหมายหลักคือ สถานบริการสาธารณสุขระดับทุตยิ ภูมขิ นึ้ ไป เป้าหมายรอง คือ สถานบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิที่มีความพร้อม)
๔. จัดประชุมเพื่อจัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
โดยนำ� (ร่าง) แนวทางทางการดำ�เนินงานศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ให้ทปี่ ระชุมพิจารณา  
ให้ข้อเสนอแนะ และคณะทำ�งานได้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางฯ ตามข้อเสนอแนะ มีหัวข้อ/เนื้อหาหลัก
ประกอบด้วย  ความหมายของศูนย์ กลวิธีการดำ�เนินงาน เป้าหมายการให้บริการ กลุ่มสถานบริการ
สาธารณสุขเป้าหมาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แนวทางบริหารจัดการในการจัดตั้งศูนย์การปรึกษา
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ขั้นตอนการดำ�เนินงานจัดบริการการปรึกษา ขั้นตอนให้การปรึกษาเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดเก็บข้อมูลบริการปรึกษา การติดตามประเมินผล
และแบบบันทึกและแบบรายงานผล และจัดพิมพ์แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์การปรึกษาพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ จำ�นวน ๑,๐๐๐ เล่ม

๔๕

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำ�เนินงานศูนย์การปรึกษา
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๒ ครั้ง เป็นการจัดอบรมแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ และอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การให้คำ�ปรึกษาขั้นสูงด้านอาหาร ออกกำ�ลังกาย และการเลิกบุหรี่ รวม ๑๑๐ คน
๖. ประสานกับหน่วยบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมการจัดตั้งศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ จำ�นวน ๑๖ แห่ง เพือ่ ติดตามผลการดำ�เนินงานการจัดตัง้ ศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
และจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสรุปและติดตามผลการดำ�เนินงานการจัดตัง้ ศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพกับ สคร., สสจ., สถานบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร    ซึ่งจัดประชุมสรุป
และติดตามผลการดำ�เนินงานการจัดตั้งศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   มีผู้เข้าร่วมประชุม
จำ�นวน ๘๐ คน
     การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในสถานบริการสาธารณสุข

                                                                     

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือประเมินความเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในสถานบริการสาธารณสุข
ผลการดำ�เนินงาน
๑. ดำ�เนินการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ/คณะทำ�งานในการพัฒนาเครือ่ งมือประเมิน ความเสีย่ ง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในสถานบริการสาธารณสุข
๒. ศึกษา ทบทวน องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในสถานบริการสาธารณสุข
           ๓. จัดประชุมที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ / คณะทำ�งานในการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงฯ    
เพื่อพิจารณาและร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) เครื่องมือประเมินความเสี่ยงฯ
๔. ทดสอบการใช้เครือ่ งมือประเมินฯ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำ�ผลการทดสอบมาปรับแก้
ตามความเหมาะสมและส่งให้ที่ปรึกษาทาง  e-mail  เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

วัยทำ�งาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี ๒๕๕๖
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ผลการดำ�เนินงาน
๑. ทบทวนองค์ความรู้ในเรื่อง วิสาหกิจชุมชน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และแต่งตั้งที่ปรึกษา ๑๖ คน  
และคณะทำ�งานแบ่งออกเป็น ๖ คณะ ประกอบด้วย คณะทำ�งานส่วนกลาง ๕๗ คน คณะทำ�งานส่วน
ภาคกลาง ๑๕ คน คณะทำ�งานส่วนภาคตะวันออก ๑๑ คน คณะทำ�งานส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๘ คน คณะทำ�งานส่วนภาคเหนือ ๕ คน และคณะทำ�งานส่วนภาคใต้ ๖ คน และมีคณะกรรมการ
ด้านการตรวจประเมินสถานประกอบการ ๑๖ คน
๒. ดำ�เนินการสนับสนุนด้านวิทยากรแก่บริษัท Honda ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒ ครั้ง
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๓. ติดตามและสนับสนุนส่งเสริม สถานประกอบการนำ�ร่องในการดำ�เนินงานสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จำ�นวน ๓ ครั้ง
           ๔. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะทำ�งานเพือ่ จัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข รวม ๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน ๑๓๐ คน
๕. จัดพิมพ์หนังสือการดำ�เนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาสถานประกอบการฯ จากชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด และสนับสนุนเกณฑ์การพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
ให้กับ สคร. ๑๒ แห่ง และ สสจ.ทั่วประเทศ    
๖. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารชีแ้ จงการตรวจประเมินสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข และจัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย   
กายใจเป็นสุขและจัดส่งให้กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ทั้ง ๗๖ จังหวัด
๗. จัดอบรมการตรวจประเมินสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข ให้กับคณะตรวจประเมินจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๘. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่รางวัล สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข มีผเู้ ข้าร่วม ๒๕๐ คน มีผลดังนี้ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด(โรงงานเขาวง จ.สระบุร)ี ได้โล่ทอง
บริษทั อินโนเฟรช จำ�กัด จ.นครนายก และบริษทั ยูเนีย่ นโฟรเซ่นโปรดักส์ จำ�กัด จ.สมุทรสาครได้โล่เงิน
๙. ส่งมอบงานให้ส�ำ นักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมดำ�เนินการต่อในปี ๒๕๕๗
การขยายผลการพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.)
วัตถุประสงค์
เพือ่ ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.)
ผลการดำ�เนินงาน
๑. ทบทวนองค์ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลินิก NCD คุณภาพ และองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานและพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล
๒. จัดทำ�คำ�สัง่ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาฯ/คณะทำ�งานในการปรับปรุงคูม่ อื การพัฒนาศักยภาพ  การดำ�เนิน
งานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) และ จัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารทีป่ รึกษาฯ/คณะทำ�งานและผูเ้ กีย่ วข้องในการปรับปรุงคูม่ อื และขยายผลการพัฒนาศักยภาพ
การดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ รพ.สต. จำ�นวน ๑ ครั้ง
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของรพ.สต. กลุ่มเป้าหมายมาจาก สสจ.และ รพ.สต.และนักวิชาการจาก สคร.๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๑๑
และ ๑๒ รวมทั้งสิ้น ๘๒๐ คน
๔. พัฒนา  ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ รพ.สต.
และสนับสนุนคู่มือการพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานฯ ให้กับรพ.สต.ขนาดใหญ่ของ สคร.ที่ ๑ - ๑๒
จำ�นวน  ๒,๓๐๐ เล่ม
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การพัฒนาคู่มือและเครื่องมือประเมินการบริการของคลินิก NCD คุณภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคู่มือและเครื่องมือประเมินการบริการของคลินิก  NCD  คุณภาพให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการบริการของคลินิก NCD คุณภาพ
ผลการดำ�เนินงาน
๑. จัดทำ�คำ�สั่งกรมควบคุมโรคแต่งตั้งคณะทำ�งานพัฒนาคู่มือและเครื่องมือประเมินการบริการ
ของคลินกิ NCD คุณภาพ และรวบรวมและทบทวนเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ วางแผนการพัฒนา
คู่มือและเครื่องมือประเมินการบริการของคลินิก NCD คุณภาพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการฯ
๒. ประชุมคณะทีป่ รึกษาและคณะทำ�งานพัฒนาคูม่ อื และเครือ่ งมือประเมินการบริการของคลินกิ
NCD คุณภาพ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของ
คลินิค NCD คุณภาพ จำ�นวน ๒ ครั้ง ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ปรับเกณฑ์การประเมิน
เชิงคุณภาพของคลินิค NCD คุณภาพ และมีมติต่างๆ ดังนี้
๑) ให้นำ�เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของคลินิค NCD คุณภาพที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out)
ก่อนนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ
๒) จัดทำ�คำ�สั่งกรมควบคุมโรคแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำ�งานตรวจประเมิน   
เชิงคุณภาพของหน่วยบริการสาธารณสุขในการดำ�เนินงานคลินกิ NCD คุณภาพ เพือ่ ออกตรวจประเมิน
การดำ�เนินงานคลินกิ NCD คุณภาพเชิงคุณภาพ ซึง่ คณะทำ�งานฯ มีนกั วิชาการของ สคร.ทัง้ ๑๒ เขตรวม
อยูด่ ว้ ย โดยการคัดเลือก ๑๒ จังหวัด/๑๒ เครือข่ายบริการ ประเมินใน รพศ./รพท. ๑ แห่ง และ รพช.ขนาด
กลาง - ใหญ่ ๓ แห่ง รวม ๔ แห่ง/จังหวัด ระยะเวลาดำ�เนินการในช่วงปลายเดือนสิงหาคม - กันยายน
๒๕๕๖ ซึง่ คณะทำ�งานตรวจประเมินฯ ออกประเมินร่วมกับ สคร.ทีร่ บั ผิดชอบจังหวัดในเครือข่ายบริการ
๓. คณะทำ�งานพัฒนาคูม่ อื และเครือ่ งมือประเมินการบริการของคลินกิ NCD คุณภาพดำ�เนินการ
Try out เครื่องมือฯ ที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา และ รพ.บางปะอิน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ทำ�การสัมภาษณ์  
๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงพยาบาล, ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดการคลินิก NCD คุณภาพ, ผู้ปฏิบัติงาน
ในคลินิกฯ / ผู้รับบริการ และผู้เชื่อมโยงชุมชน/งานเวชกรรมสังคม / PCU /อสม.
๔. ดำ�เนินการจัดประชุมเพือ่ สรุปและทบทวนผลการทดสอบคูม่ อื เกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพของ
การดำ�เนินงานคลินิก NCD คุณภาพ จากการ Try out และได้ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินฯ ให้เหมาะสม
พร้อมนำ�ไปใช้
๕. จัดพิมพ์คู่มือประเมินการบริการของคลินิก NCD คุณภาพจำ�นวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่
ให้กับ สคร.๑ - ๑๒ และสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

การจัดทำ�คู่มือการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำ�หรับอาสาสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทำ�คู่มือการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำ�หรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน/นักสุขภาพครอบครัว/แกนนำ�สุขภาพประจำ�ครอบครัว
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            ๒. เพื่อขยายการดำ�เนินงานการให้บริการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน/นักสุขภาพครอบครัว/แกนนำ�สุขภาพประจำ�ครอบครัว
ผลการดำ�เนินงาน
๑. จัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา/คณะทำ�งานจัดทำ�คู่มือการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ลดเสีย่ งลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังฯ และประชุมคณะทำ�งานฯ เพือ่ กำ�หนดแนวทางการจัดทำ�คูม่ อื การปรึกษา
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯ ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๙ คน
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ�คู่มือการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังฯ กลุม่ เป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) นักสุขภาพครอบครัว
(นสค.) แกนนำ�สุขภาพประจำ�ครอบครัว (กสค.) กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ
จำ�นวน ๓๐ คน

การสอบสวนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์   เพื่อสอบสวนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากโรคไม่ติดต่อ
ผลการดำ�เนินงาน ทบทวนวรรณกรรมและจัดทำ�แนวทางการสอบสวนการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ�   
ในโรงพยาบาลจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (MI)

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและโรควิถีชีวิต
วัตถุประสงค์
๑. สร้างเครือข่ายและกลไกการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและโรควิถีชีวิตในทุกระดับ
๒.   พฒ
ั นาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการใช้ขอ้ มูลจากการเฝ้า  เพือ่ การป้องกันควบคุมปัจจัยเสีย่ ง
และโรควิถีชีวิต
ผลการดำ�เนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกิดการใช้ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง
และโรควิถีชีวิต สำ�หรับบุคลากรในสำ�นักโรคไม่ติดต่อและบุคลากรของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค
เขต มีผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน ๖๕ คน และต่ออายุลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟแวร์ โปรแกรม SAS เวอร์ชั่น
๙.๑.๓

การพัฒนารูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
ในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนารูปแบบแนวทางการดำ�เนินงานเพือ่ การลดการบริโภคเกลือ (Salt-reduction Preventive
Program)  ที่เหมาะสม  สอดคล้องกับประสบการณ์การดำ�เนินงาน  เพื่อนำ�มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
การดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือต่อไปในอนาคต
และเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (Network collaboration) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) หน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
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ผลการดำ�เนินงาน
          ๑. จัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของโครงการพัฒนารูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิด
โรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ ดังนี้   รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตเวสศิริ ,รศ.ดร.ลือชัย
ศรีเงินยวง, นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์, พญ.ฉายศรี สุพรศิลปชัย และ พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ เพื่อประสาน
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำ�เนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ  
เสนอแนวทางการดำ�เนินการ/กรอบแนวทางเพือ่ พัฒนารูปแบบการดำ�เนินป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ
ในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ
          ๒. จัดประชุมราชการเพื่อเสนอและถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ให้กับ  
ทีป่ รึกษาและคณะทำ�งานของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ นำ�เสนอข้อมูลให้กบั ทีป่ รึกษา
และคณะทำ�งาน  ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาของการบริโภคเกลือ ซึ่งต้องมีความจำ�เป็น
เร่งด่วนต้องดำ�เนินงาน และ ร่วมกันวางแผนการดำ�เนินงาน โดยทีป่ ระชุมได้เห็นพ้องกันว่า การรวบรวม
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ควรต้องมีไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการดำ�เนินงาน และใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน  ในส่วนของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติฯ  ที่วางแผนจะจัดนั้น
แต่ควรเพิม่ หน่วยงาน จากส่วนกลางทีเ่ กีย่ วข้อง นอกเหนือจากกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพื่อได้บทเรียนที่หลากหลายมากขึ้น
๓. การดำ�เนินงานเพือ่ รวบรวมองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการบริโภคเกลือ ได้แก่ สถานการณ์ของ
การบริโภคเกลือ, ผลกระทบของการได้รบั เกลือเกิน รวมถึงแนวทางรูปแบบและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับ  
การดำ�เนินงานเพื่อลดการบริโภคเกลือ ซึ่งดำ�เนินงานโดยคณะทำ�งานและผู้เชี่ยวชาญ (Expert person)     
ที่ได้จัดจ้างเหมา มาเพื่อร่วมดำ�เนินการดังกล่าวและเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมนี้ จะเป็น     
ส่วนหนึง่ ของรายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อในวิถชี วี ติ ด้วย
การลดการบริโภคเกลือ
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์รูปแบบ(Program) และค้นหาแนวทางการดำ�เนินการ  
ที่เหมาะสม (Campaigns)  ในการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ
โดยการระดมความคิด (Brain Strom) ร่วมกับคณะที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญคณะทำ�งานและเครือข่ายการ    
ร่วมดำ�เนินการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ บุคลากรจากสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ และ
บุคลากรจากหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข  ซงึ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้มโี อกาสในการเรียน
รู้ และแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อในวิถชี วี ติ ด้วย
การลดการบริโภคเกลือร่วมกันได้รว่ มเรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญ และได้ขอ้ เสนอแนะทีส่ �ำ คัญและน่าสนใจ
คือ ควรพัฒนารูปแบบชุดเครื่องมือที่เหมาะสมกับการดำ�เนินงานในพื้นที่ โดยสามารถนำ�ไปใช้
ในการดำ�เนินงาน เพื่อลดการบริโภคเกลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรพัฒนาชุดเครื่องมืออยู่
บนพื้นฐานว่าต้องน่าสนใจและใช้ได้ง่าย
๕. จัดประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือการพัฒนาและจัดทำ�สือ่ ให้ความรูส้ �ำ หรับ อสม. ร่วมกับภาคเครือข่าย
ได้แก่ สมาคมนักกำ�หนดอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ แผนงาน
เครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สำ�นักโภชนาการ กองออกกำ�ลังกาย เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม
๖. จัดทำ�รูปเล่มรายงาน “รายงานผลการทบทวนรูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ
ในวิถชี วี ติ ด้วยการลดการบริโภคเกลือ” เพือ่ เป็นองค์ความรูข้ องหน่วยงาน และแจกจ่ายไปยังสำ�นักงาน
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ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำ�นวนแห่งละ ๕ เล่ม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ
สามารถนำ�หลักฐานเชิงประจักษ์และบทเรียนต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานเพือ่ ลดการบริโภคเกลือผ่านมา
ไปประยุกต์ใช้และประกอบการดำ�เนินงานของแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้เหมาะสม สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ   

คนควบคุมโรค ลดเสี่ยง ลดอ้วน ได้บุญล้นใจ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ส่งเสริมให้
บุคลากรกรมควบคุมโรคเกิดความตระหนักถึงผลของความอ้วน และปรับพฤติกรรม สนับสนุนโครงการ
“ลดอ้วน สร้างบุญ” ของกระทรวงสาธารณสุข และเพือ่ สือ่ สารและประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการฯ
ภายในกรมควบคุมโรค
ผลการดำ�เนินงาน
จากการดำ�เนินโครงการเพื่อสื่อสารความเสี่ยงให้บุคลากรกรมควบคุมโรครับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
อันตรายของความอ้วน น้�ำ หนักเกิน แนะนำ�แนวทางลดน้�ำ หนักอย่างถูกวิธี เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรัง โดยมีกิจกรรมสำ�คัญ ดังนี้
๑. การสือ่ สารประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ทกุ สำ�นักในหน่วยงานของกรมควบคุมโรคทราบอย่างทัว่ ถึง
และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการผ่านสื่อต่างๆ เช่น จัดทำ�หนังสือราชการเชิญชวนทุกหน่วยงานภายใน  
กรมควบคุมโรคเข้าร่วมโครงการ จัดประชุม video conference เพื่อชี้แจงการดำ�เนินโครงการให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมควบคุมโรคทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จัดทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ประชาสัมพันธ์
โครงการและให้ความรู้ในการลดน้ำ�หนักด้วยหลักใส่ใจ ๓ อ. บอกลา ๒ ส. ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์
และ roll up เผยแพร่ผ่าน facebook  เว็บไซด์ www.thaincd.comและ ติด roll up ณ ถนนความรู้
กรมควบคุมโรค ตึกกรมควบคุมโรค
๒. จัดมหกรรมคนควบคุมโรค มีกจิ กรรมการบรรยายการซักถามการลดน้�ำ หนักโดยทีมวิทยากร
จากมหาวิทยาลัยบูรพา และจัดคลินิกให้คำ�ปรึกษาลดอ้วนเข้าพรรษาเป็นรายบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติตัว
ลดอ้วนอย่างเหมาะสม จำ�นวน ๒ ครั้ง
๓. ติดตามและประเมินผลการลดน้ำ�หนักลดอ้วนเดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๒ ครั้ง
ผลการดำ�เนินงานและการให้รางวัล
ภายหลังการชีแ้ จงการจัดทำ�โครงการมีหน่วยงานสนใจเข้าร่วมสมัครโครงการดังกล่าว ทัง้ หมด
๑๖ หน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานจากส่วนภูมิภาค ๘ หน่วยงานและจากส่วนกลาง ๘ หน่วยงาน
ในโครงการตั้งเป้าหมายที่จะให้รางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓ ประเภทดังนี้
๑. มอบโล่รางวัลสำ�หรับหน่วยงานทีส่ ามารถลดน้�ำ หนักได้มากทีส่ ดุ (โดยคำ�นวณจากร้อยละ
ของน้ำ�หนักที่ลดได้ ) จำ�นวน ๓ รางวัล และหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราชและกลุม่ ตรวจสอบภายใน

๕๑
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๒. มอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานทีส่ นับสนุนการดำ�เนินงานในโครงการ ๑๖ หน่วยงาน ได้แก่  
กลุม่ ตรวจสอบภายใน สำ�นักงานเลขานุการกรม สถาบันบำ�ราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สำ�นัก
โรคไม่ติดต่อ สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำ�นัก
โรคเอดส์และวัณโรคฯ สคร.ที่ ๑ กรุงเทพ, สคร.ที่ ๒ สระบุร,ี สคร.ที่ ๔ ราชบุร,ี สคร.ที่ ๕ นครราชสีมา,  
สคร.ที่ ๗ อุบลราชธานี, สคร.ที่ ๘ นครสวรรค์, สคร.ที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช และสคร.ที่ ๑๒ สงขลา
๓. ประกาศนียบัตรสำ�หรับผูเ้ ข้าร่วมคลินกิ ให้ค�ำ ปรึกษาจำ�นวน ๕๕ รายภายหลังการประเมินผล
ครั้งสุดท้าย พบว่า มีหน่วยงานในกรมควบคุมโรคเข้าร่วมโครงการ ๑๖ หน่วยงาน เป็นบุคลากรทั้งหมด
๓๘๐ คน เป้าหมายน้ำ�หนักที่ต้องการลดคือ ๗๓๖.๘ กิโลกรัม บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ลดน้ำ�หนักรวมกันได้ ๓๖๒.๖ กิโลกรัม  และมียอดเงินบริจาคเพื่อ สบทบทำ�บุญ ๓,๘๙๗ บาท
(สามพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในยุคดิจิตอล (TV Online)
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างรูปแบบและพัฒนาช่องทางสื่อสารด้วย TV Online เพิ่มความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์
การความรุนแรง เหตุปัจจัยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และแนวทางในการดูแลและป้องกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง   
(อัมพฤกษ์ อัมพาต) จนนำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการลดเสี่ยงลดโรค
ผลการดำ�เนินงาน
๑. จัดทำ�คำ�สัง่ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาและคณะทำ�งานฯ เพือ่ วางแผนกำ�หนดรูปแบบและความเหมาะสม
ของรายการที่จะออกอากาศผ่าน TV Online และประชุมที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและกำ�หนดรูปแบบและ
ความเหมาะสมของรายการที่จะออกอากาศผ่าน TV Online ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
จัดทำ�รูปแบบการสื่อสารผ่าน TV Online โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)    
ทำ�เป็นตอนๆ จบในตอนๆละ ประมาณ ๕ นาที จำ�นวน ๕ ตอน ผ่านช่องทาง online ควรมีการประเมิน
การรับรู้และความพึงพอใจสื่อ TV Online เพื่อนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบของสื่อ   
ให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่อไป
๒. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อจัดทำ�ร่างและออกแบบบท  TV Online      
ในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความความตระหนัก ปรับพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๓. ผลิตวีดีทัศน์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ จำ�นวน ๕ เรื่อง คือ ๑) “มันไปมั๊ย”
(ภาวะน้�ำ หนักเกินและอ้วน)    ๒) “APP ใหม่...หุน่ สวย สุขภาพดี” (กิจกรรมทางกายและการออกกำ�ลัง
กาย)      ๓) “ผัก ๗ สี ดี ๗ หน” (การรับประทานผักและผลไม้) ๔) “๑๖๐๐ ไลค์” (การงดสูบบุหรี่) และ  
๕) “ชนแก้วใบสุดท้าย” (การงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้และลดพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อให้แก่กลุ่มวัยรุ่น โดยเผยแพร่ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ๑.จัดส่งสื่อในรูปแบบแผ่น CD
พร้อมหนังสือราชการวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ไปให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ และเขต ๒ ทุกแห่ง จำ�นวน ๑๙๙ แห่ง พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทีม่ ตี อ่ สือ่ และ ๒. ผ่าน
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ช่องทาง Online ทาง Website ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ, Facebook ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ,  ทาง Youtube
และเครือข่าย Online อืน่ ๆ พร้อมทัง้ ประเมินผลการเข้าถึงสือ่ ของกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์
และหาแนวทางการผลิตสื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น
๔. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินรูปแบบ TV online  
๔.๑ การเข้าถึงสื่อที่เผยแพร่ทาง Online ในช่วงระยะเวลา ๑ เดือน พบว่า มีผู้รับชม และกด like
จำ�นวน ๒๐๒ คน โดยมีผู้รับชมผ่านทาง You tube จำ�นวน ๙๒๐ ครั้ง
๔.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจที่โรงเรียนส่งกลับมา พบดังนี้ กลุ่มคร ู/ อาจารย์ ๑๖ คน   
(เพศชาย ๑ คน และเพศหญิง ๑๕ คน) อยู่ในสังกัด สพม.๑ จำ�นวน ๑๑ คน และสพม. ๒จำ�นวน ๕ คน
กลุ่มนักเรียน ๖๔ คน (เพศชาย ๑๘ คน เพศหญิง ๔๖ คน) กำ�ลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. ๑ - ๖ อยู่ในสังกัด
สพม.๑ จำ�นวน ๑๑  โรงเรียน และสพม. ๒จำ�นวน  ๕ โรงเรียน
ผลการประเมินพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ “วีดที ศั น์เพือ่ ลดพฤติกรรมเสีย่ ง   โรคไม่ตดิ ต่อ”
ในระดับมากขึ้นไป ดังตาราง

ความพึงพอใจ
๑. ด้านเนื้อหาของวีดีทัศน์

  ๑.๑ เนื้อหาของสื่อมีความเหมาะสมกับวัยรุ่นและเยาวชน
  ๑.๒ การเรียบเรียง จัดลำ�ดับเนื้อหาเข้าใจง่าย และสื่อได้ชัดเจน
  ๑.๓ การถ่ายทอดเนื้อหากระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ
  ๑.๔ ความรูท้ ไี่ ด้จากสือ่ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้

๒. ด้านการใช้ภาษา

๒.๑ มีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นและเยาวชน
  ๒.๒ มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน

๓. ด้านเทคนิคการผลิต

  ๓.๑ น้ำ�เสียง คำ�พูดจากวีดีทัศน์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าฟัง
  ๓.๒ ภาพ รายละเอียดของภาพมีความเหมาะสม เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
  ๓.๓ เทคนิคการนำ�เสนอ กราฟิก เหมาะสม สวยงาม
  ๓.๔ ระยะเวลา ความยาวของวีดีทัศน์ มีความเหมาะสม

ครู/อาจารย์

นักเรียน

ร้อยละ

ร้อยละ

      ๑๐๐.๐๐          ๑๐๐.๐๐
      ๙๓.๗๕          ๙๓.๓๒
      ๘๗.๕             ๘๕.๙๓
     ๑๐๐.๐๐           ๑๐๐.๐๐
      ๙๓.๗๕            ๙๓.๗๕
      ๙๓.๗๕      ๙๘.๔๔

๙๓.๗๕
๘๑.๒๕
๘๑.๒๕
๘๑.๒๕

๙๕.๓๒
๙๐.๖๓
๘๑.๒๕
๘๔.๓๘

๕๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาสื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อดังนี้ กลุ่มครู/อาจารย์
เสนอว่า เนื้อหาในเรื่องการรับประทานอาหารที่ทำ�ให้เกิดภาวะน้ำ�หนักเกินและอ้วน ควรใส่เนื้อหางด
การรับประทานอาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว หรือเบเกอรี่เข้าไป ซึ่งจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของวัยรุ่น
มากขึน้ และควรต้องทำ�เป็นวาระแห่งชาติ ควรยิงสือ่ ทาง TV- วิทยุ บ่อยๆ เหมือนการโฆษณา น้�ำ อัดลม      
หรือขนมขบเคี้ยว สำ�หรับกลุ่มนักเรียน เสนอว่า ควรเพิ่มความสนุกสนานมากกว่านี้  
๕. จัดประชุมราชการคณะทำ�งานฯ เพื่อรายงานสรุปผลการดำ�เนินงาน และหาแนวทางการ
ดำ�เนินงานในอนาคต และติดตามผลการเข้าถึงสื่อทาง Online ที่ประชุมรับทราบเสนอว่า ควรจะนำ�ผล
ความพึงพอใจ มาพัฒนาและจัดกิจกรรมประกวดการผลิตสื่อ VDO ความยาวประมาณ ๑๐ นาที และ  
ควรบูรณาการงานร่วมกับสำ�นักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในอนาคต

การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัว เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ส่งเสริม
ให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรับรู้ปัจจัยเสี่ยง เกิดความตระหนักถึงภัยอันตราย และ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันการณ์ และเพื่อสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ผ่านหลายช่องทาง
ผลการดำ�เนินงาน
ร่วมบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
๑. เข้าร่วมประชุม “รณรงค์ด้านสาธารณสุขเชิงรุก” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชนให้ดขี นึ้ ลดค่าใช้จา่ ยของประชาชนและงบประมาณของรัฐ และสร้างความพึงพอใจกับประชาชน
มีหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมอนามัย ฯลฯ เข้าร่วมประชุม นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุมได้สงั่ การให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำ�แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพือ่ ทีจ่ ะสือ่ สาร
และส่งผลให้ประชาชนเกิดการรับรูแ้ ละตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
๒. จัดทำ�ประเด็นสารรณรงค์ วันอัมพาตโลก ๒๙ ตุลาคม ปี๒๕๕๕ (งบประมาณปี ๒๕๕๖)     
วันเบาหวานโลก ๑๔ พฤศจิกายน ปี๒๕๕๕ (งบประมาณปี ๒๕๕๖) วันความดันโลหิตสูงโลก ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (งบประมาณปี ๒๕๕๖) และวันหัวใจโลก ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ก่อนวันรณรงค์
ประมาณ ๑ เดือนทางช่องทางเวปไซด์และ facebook ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ และหนังสือราชการ
ให้ สคร. ๑๒ แห่ง เพือ่ ประสานและเผยแพร่แนวทางการดำ�เนินการรณรงค์ให้กบั พืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบต่อไป
๓. เขียนบทความเผยแพร่ทางช่องทางเวปไซด์และ facebook ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ ๖ เรื่อง
ดังนี้ “รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันภัยหนาว” สำ�หรับผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, ขยับกายวันละนิด ดีด...ชีวิต
ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, รู้เร็ว...รู้ทัน...AEC สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง, ๑๒ ข้อง่าย  
จำ�ไว้ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง, ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโรคเรื้อรังในปัจจุบันและพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC)กัน : Act Now  และเรื่องความเสี่ยงและการเตรียมตัวของผู้เป็นโรคเรื้อรังที่
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ประสบอุทกภัยจากบทเรียนน้�ำ ท่วมปี ๒๕๕๔ นอกจากนีไ้ ด้แปลสือ่ แผ่นพับโรคเรือ้ รัง ๔ โรค เป็น ๕ ภาษา
เพื่อรองรับอาเซียน เผยแพร่ทางช่องทางเวปไซด์ และ facebook ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อด้วยเช่นกัน
๔. บูรณาการจัดทำ�การสื่อสาร โดยใช้งบประมาณของสำ�นักสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรม
สุขภาพ ดังนี้
๔.๑ หนังสือ Health start here ตามนโยบายกรมควบคุมโรค, หนังสือ “สืบสาน คุณความดี
เกียรติ ศักดิ์ศรี นิจนิรันดร์ เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖”
๔.๒ จัดทำ�สื่อเพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค Hypertension
ทีท่ ้ายรถโดยสารประจำ�ทาง (Bus Back) เป็นเวลา ๖ เดือน จำ�นวน ๑๑๙ สาย ทั่วประเทศ
๔.๓  เขียนบทความเผยแพร่ เพือ่ สือ่ สารเตือนภัยโรคไม่ตดิ ต่อ หลายช่องทาง ได้แก่    ทางนิตยสาร
มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, หมอชาวบ้าน และทางหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  ข่าวสด
๔.๔ ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และร่วมบูรณาการตอบโต้
สื่อสารความเสี่ยงอย่างทันท่วงที
๕. จัดทำ�ข้อมูลสนับสนุน/สัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย A.M. ๘๓๗ KHZ
ได้แก่ เรื่องโรคภัยร้ายในเด็กอ้วน, โรคหัวใจและหลอดเลือด, รณรงค์วันโรคหัวใจโลก, โรคอัมพฤกษ์
อัมพาต และโรคเบาหวาน ร่วมตอบคำ�ถามผ่านทางโทรศัพท์ให้กับประชาชน ทั้งที่สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
และผ่านทางช่องสถานี Thai PBS
๖. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
แก่ประชาชนทัว่ ไปตามร้องขอ ได้แก่ ๖.๑ ร่วมจัดนิทรรศการงานสืบสานตำ�นานภูมปิ ญ
ั ญาไทย มรดกไทย
สู่สุขภาพไทย และสุขภาพโลก กับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
๖.๒ ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมวันงดดืม่ สุราแห่งชาติ ๒๕๕๖ ณ The Mall บางกะปิ   ๖.๓ จัดนิทรรศการ
ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ในงานคอนเสิรต์ การกุศล “สานสายใย ผูส้ งู วัย จากใจ GPO” และร่วมแถลงข่าว
และจัดนิทรรศการโรคไม่ติดต่อในงานสัปดาห์ไตโลก ที่สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข        
๖.๔ จัดนิทรรศการร่วมกับแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Thai NCD net) ณ สถานี Thai PBS
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ๖.๕ จัดนิทรรศการกิจกรรม   
สร้างพลังป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต ครั้งที่ ๒ ณ อาคารรัฐสภา

การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมโรค ภายใต้แนวคิดภายใต้แนวคิด
“สู้โรคไร้พรมแดน AEC (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)
วัตถุประสงค์
          เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รับรู้ความเสี่ยงของการเกิด  
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, เพิ่มความตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเป็นการเพิ่มช่องทาง
การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผลการดำ�เนินงาน
         - จัดนิทรรศการรณรงค์สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ประกอบด้วย ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
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เรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ แจกเอกสาร แผ่นพับ หนังสือ
คูม่ อื เกีย่ วกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ติดตัง้ Roll up ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันควบคุม  
โรคไม่ติดต่อ และสรุปการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในบูธ
- การจัดกิจกรรมโครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมโรค ภายใต้แนวคิด “สู้โรค
ไร้พรมแดน AEC” (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ในกิจกรรมงานมติชน เฮลธ์แคร์ ๒๐๑๓ ของสำ�นัก
โรคไม่ติดต่อ พบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนมาก โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้รับบริการในบูธสำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จำ�นวน ๑๙๖ คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้าน ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม    ส่วนใหญ่ มีระดับความพึงใจมากที่สุดในทุกด้านเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิม้ แย้ม เป็นกันเอง, ๒) เอกสาร/สือ่ /หนังสือทีแ่ จกมีความเพียงพอ เหมาะสม,
๓) สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้,  ๔) ทำ�ให้มคี วามรูเ้ รือ่ งความเสีย่ ง
ของการเกิดโรค ตลอดถึงการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง  และ ๕) ความชัดเจนในการอธิบายและ
ชีแ้ จงข้อมูลในการดูแลสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๖, ๖๓.๗๘, ๖๐.๒๐, ๕๓.๕๗ และ ๕๐.๕๑ ตามลำ�ดับ
- ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น สถานที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม เช่น มีพื้นที่ใน
การจัดบูธน้อยเกินไป, บูธอยู่บริเวณมุมทำ�ให้มองไม่เห็น ควรมีการเพิ่มกิจกรรมหรือเกมส์ที่สอดแทรก
ความรู้ ความสนุก และความน่าสนใจให้มากขึน้ และควรมีการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับโครงการผ่านสือ่             
ที่หลากหลาย เช่น การประชาสัมพันธ์ตามวิทยุ  โทรทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถ
เข้าถึงสื่อบางสื่อสามารถรับรู้เกี่ยวกับวัน เวลาที่มีการจัดกิจกรรม และกิจกรรมในงานได้

Project : World Health day 2013
World Health Day celebrated on April 7th every year, focuses on the topic of Hypertension in
2013. As lifestyle is important for prevention and control of hypertension,  the South-East Asia Region
will focus on the theme: healthy blood pressure, healthy lifestyle.
Bureau of Non-Communicable Diseases collaborate with WHO Thailand to conduct World
Health day 2013 in Thailand On 5th April 2013 at Ministry of Public Health, 1st floor Permanent
Secretary Building 3.  
Goals of WHD 2013 : Greater awareness, Healthy behavior, Improved detection and Enabling
environments

Specific objectives

1. to raise awareness of the causes and consequences of high blood pressure;
2. to provide information on how to prevent high blood pressure and related complications;
3. to encourage adults to check their blood pressure and to follow the advice of health-care
professionals;
4. to encourage self-care to prevent high blood pressure;
5. to make blood pressure measurement affordable to all; and
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6. to incite national and local authorities to create enabling environments for healthy behaviors.

Summary of Activities which been carried out

1. 1-day working group meeting at Bureau of non communicable diseases meeting room
was set on 27th March 2013. 20 Participants from
- Department of Disease Control (Bureau of non communicable disease , Bureau of Tobacco
Control, Office of the Alcohol control committee.)
- Department of Health (Bureau of Nutrition, Division of Physical activity and Health)
- Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine.
At the meeting Dr. Chaisri Supornsilchai Medical Physician Advisory level, Department of
disease control kindly attended and gave us some useful advises about the main concept of activity.
She also encouraged the meeting members to put the main theme “healthy blood pressure, healthy
lifestyle”. After the participants presented and discussed, we gathered the conclusions as follow. ;
1. The location of stage and exhibition booths. 2. The content of the event. and 3. Event activities
2. Held the World Health Day 2013 event at Ministry of Public Health on 5th April 2013
Dr.Vichai Tienthavorn, Vice Minister for Public Health and Dr.Monir Islam, Acting WHO
Representative to Thailand gave the welcome speech and then Dr.Nitas Raiyawa, Deputy Permanent
Secretary for Public Health Development gave update on hypertension.
The 6 organizations participate and set exhibition booth focus on lifestyle blood pressure,
Blood pressure check up desk.  There are 116 people interest and joined World health day 2013 Event
all the day and we also had moderate panel in topic by experts “knows and learns: lifestyle and
hypertension” in 11.00 AM
Summary Evaluate satisfaction of event participants after the event we has collected satisfaction
form .There were 116 participants who fill the form (male 28 female 88)  The result is the people have
knowledge , understand and gaining useful apply knowledge that can benefit their health at high leve

การจัดการความรู้ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและภารกิจของสำ�นักฯ
๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสำ�นักโรคไม่ติดต่อ และสามารถ
นำ�ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลการดำ�เนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะทำ�งานการจัดการความรู้ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ และเข้าร่วมเป็นคณะทำ�งาน  
คลังความรู้ของกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ ๕ ครั้ง เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ,
วิธกี ารเขียนรายงานการประชุม, ลดพุงอย่างไร, ทำ�เรือ่ งเงินให้เป็นเรือ่ งง่าย, เบาหวานและการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม
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๒. ประชุมอบรมให้ความรูแ้ ก่คณะทำ�งานการจัดการความรูข้ องสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อจำ�นวน ๓ ครัง้
           ๓. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อในกระบวนการจัดการ
ความรู้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน ๔๙ คน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการถอดบทเรียน แบ่งผู้เข้าร่วมกลุ่ม
การถอดบทเรียน ออกเป็น ๒ กลุ่ม  ได้แก่ งานโครงการ BRFSS และงานโครงการบาดเจ็บจมน้ำ�  
โดยมีผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญของทั้ง ๒ งาน ร่วมกับผู้ที่ทำ�หน้าที่ Facilitator  และ Note taker ในการดำ�เนิน
กิจกรรมกระบวนการถอดบทเรียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นตัวบุคคล (Tacit knowledge)
ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) เพื่อจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
๔. รวบรวมองค์ความรู้ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ จำ�นวน ๘๑ เรื่อง ส่งให้สำ�นักจัดการความรู้        
ใส่ฐานข้อมูลความรู้ในระบบคลังความรู้ของกรมควบคุมโรค
๕. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสรุปบทเรียนในโครงการการจัดการความรู้ของ
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำ�นวนทั้งหมด ๓๘ คน
๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้...ง่ายๆ สบายๆ สไตล์KM” เน้นเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ ในเรื่องการจัดการความรู้การ
ถอดบทเรียน เคล็ดลับการจัดวง แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ให้มพี ลัง ด้วยการเสริมพลัง และการสรุปบทเรียน โดย
ทีมวิทยากร จากกรมอนามัยทั้ง ๒ ท่าน อาจารย์ศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำ�นาญการพิเศษ  และอาจารย์วิมล โรมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ สำ�หรับ
วัตถุประสงค์ ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสำ�คัญ มีความ
รู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ เกิดทักษะการเรียนรู้ ในการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการความรู้
และการถอดบทเรียน โดยการนำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน กระตุ้นให้เกิดการนำ�ความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของบุคลากร และพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป  

การประเมินผลการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ
วัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินผลภาพรวมของการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อในระดับ
ประเทศ
ผลการดำ�เนินงาน
๑. ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมข้อมูลด้านการประเมินผล เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลฯสำ�หรับหาแนวทางจัดทำ�กรอบการประเมินผลการดำ�เนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ
๒. แต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษา ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒกิ รมควบคุมโรค คณะอาจารย์จาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำ�งานการประเมินผลการดำ�เนินงาน เฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการ รองผู้อำ�นวยการ และ
นักวิชาการของสำ�นัก โรคไม่ติดต่อ และนักวิชาการของ สคร.ที่ ๒, ๗, ๙ และ ๑๑ (เขตละ ๑ คน)
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๓. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำ�งานฯ และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพือ่ พิจารณากำ�หนดกรอบแนวทาง ประเด็นคำ�ถาม และเครือ่ งมือในการประเมินผลการดำ�เนินงาน  เฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับประเทศ
๔. รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข (ทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน) รวมทั้ง search หาข้อมูลจาก internet และ download file และ print เป็น paper   
ซึง่ ข้อมูลทีร่ วบรวมอยูใ่ นช่วง ๓ ปียอ้ นหลัง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) ประกอบด้วย เอกสารนโยบายและ
แนวทางในการดำ�เนินงาน แผนปฏิบตั ริ าชการประจำ�ปี (Action plan) แผนงานในระยะกลาง - ระยะยาว  
รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการ/ผลการศึกษาวิจัย รายงานประจำ�ปี และเอกสารวิชาการ/สื่อต่างๆ
และนำ�มาคัดแยกและจัดหมวดหมู่ทำ�รหัสข้อมูลทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานเป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่   
๑) แผนงาน/นโยบาย    ๒) ผลการดำ�เนินงาน และ ๓) สื่อต่างๆ/เอกสารเผยแพร่
๕. ผูเ้ ชีย่ วชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
พร้อมกับนำ�เสนอผลการประเมินฯ ต่อทีป่ ระชุม ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒกิ รมควบคุมโรค รองผูอ้ �ำ นวยการ
และนักวิชาการสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ นักวิชาการจาก สคร.๑-๑๒  ผอู้ �ำ นวยการ/นักวิชาการของหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สิน้ ๕๐ คน ทีป่ ระชุมมีการอภิปรายแลกเปลีย่ นและให้ขอ้ เสนอ แนะเกีย่ วกับกรอบ
แนวคิดในการทำ� Document Research การวิเคราะห์นโยบายปัจจัยเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อของประเทศไทย การ
วิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งมาตรการรองรับและผลการดำ�เนินงานในระบบสุขภาพของประเทศไทย เมือ่ เปรียบ
เทียบกับต่างประเทศ และสถานการณ์การเจ็บป่วย/ตาย NCD ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕

ผลลัพธ์การประเมินผลการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับ
ประเทศ
๑. นโยบาย แผนงาน NCD ของประเทศ

นโยบายเกีย่ วกับ NCD ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ ได้ถกู กำ�หนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย
ระดับประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ซึง่ เป็นเข็มมุง่ เป้าในการพัฒนาเพือ่ ลดปัญหาและ
อุบตั กิ ารณ์ของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง และถูกนำ�มากำ�หนดนโยบายในระดับต่างๆ ทีม่ นี โยบายทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายระดับประเทศ ซึ่งนโยบายที่นำ�สู่การปฏิบัตินั้นได้กระจายไปยังกรม กอง และสำ�นักต่างๆ                
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นการดูแลและกำ�กับของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ บี ทบาทหลัก
นอกจากนี้ยังมี สสส.และ สปสช. ซึ่งเป็นองค์กรหลักของระบบสุขภาพไทยที่เป็นหน่วยงานจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนเพือ่ สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย อย่างไรก็ดใี นการกำ�หนดนโยบายต่างๆ       
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้น  อยู่ภายใต้กรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ คือ พรบ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังมีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ เป็นแผน ๕ ปี มาช่วยในการกำ�กับเป้าหมายหลัก
ด้วย และการขับเคลื่อนนโยบาย NCD จะขับเคลื่อนผ่านทั้งหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานจะกำ�หนด
ทั้งนโยบายเชิงรุกและเชิงรับ และเน้นการดำ�เนินงานในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม
โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งในด้านการบริโภคอาหาร การออกกำ�ลังกาย  
การจัดการอารมณ์  หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา รวมถึงการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ส่งเสริมการ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ดำ�เนินชีวิตเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมทางสุขภาพสำ�หรับกลุ่มประชาชนทั่วไปและการป้องกัน
การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังในประชากรกลุม่ เสีย่ ง และมีมาตรการเน้นคุณภาพการดูแลรักษากลุม่ ป่วยทัง้
ระยะต้นและระยะเรือ้ รัง โดยเฉพาะการดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้ายของชีวติ ได้รบั การดูแลแบบประคับประคอง
ให้ลดความเจ็บปวด ความสุขใจเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ เป็นการลดภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ว่ ยทีป่ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รัง
และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะใช้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ในการ
ขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน โดยท้ายที่สุดของการขับเคลื่อน    ก็เพื่อการลดอัตราการเพิ่มการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง ๕ โรค ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคมะเร็ง นโยบายที่กำ�หนดขึ้นมีความสอดคล้องกันทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ตั้งแต่ระดับ
ประเทศ ระดับกรม กอง จนถึงพืน้ ทีม่ แี ผนงานปฏิบตั ริ องรับ รวมถึงการระบุถงึ การกำ�กับติดตาม เฝ้าระวัง
ควบคุม กำ�กับ ประเมินผล แต่ในการทำ�โครงการถึงจะระบุไว้ แต่แผนการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ยังไม่ชัดเจนชี้นำ�แนวทางการปฏิบัติจริง

๒. ปัจจัยเสี่ยงและการตอบสนองของประเทศ

สถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำ�คัญของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕
สามารถสรุปได้ ดังนี้
การวิเคราะห์ประมวลสถานการณ์โดยรวม โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังมีอตั ราป่วย และอัตราตายเพิม่ ขึน้
ทุกโรคอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓ อีกทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และลดลงเล็กน้อย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ยกเว้นอัตราตายจากมะเร็งตับ
ระบบการตอบสนองของระบบสุขภาพ จากวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่
๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เสนอว่า “ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม
นำ�สู่สังคมสุขภาวะ โดยเน้นกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ใช้ข้อมูลให้ครบถ้วน มีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ใช้ภูมิปัญญาวิถีไทย และส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง” มีแผนงาน
โครงการจำ�นวนมาก ที่เน้นการเข้าถึงบริการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความครอบคลุม
ในเรื่อง สิทธิทางสุขภาพของประชาชน การลดความเสี่ยงจากวิถีดำ�เนินชีวิต สิ่งแวดล้อม การสำ�รวจ
ประเมิน สุขภาพจิต
ผลงานที่แสดงถึงความสำ�เร็จ เช่น สิ่งแวดล้อมปลอดภัยของกรมอนามัย  การลดความเสี่ยง
จากบุหรี่ เหล้า มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการควบคุมกำ�กับบุหรี่ของกรมสุขภาพจิต
ได้รางวัล  สอื่ สร้างสรรค์สขุ ภาพจิตประจำ�ปี ๒๕๕๒ และการเยียวยาจิตใจคนไทยในช่วงวิกฤตการเมือง
ร้อนแรงรวมถึงการรณรงค์สงิ่ แวดล้อมปลอดภัย ระดับหมูบ่ า้ น ครัวเรือน ดังผลงานของกองสุขศึกษา
มีศนู ย์การ   เฝ้าระวัง และการพัฒนาเครือ่ งมือการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง เป็นต้น ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์จากรายงานและเอกสารทีไ่ ด้ทบทวน ประมวลได้ ดังนี้
ปัจจัยเสีย่ ง ในวิถดี �ำ เนินชีวติ ของประชากรไทยทีม่ โี ครงสร้างทางประชากรเปลีย่ นไปเป็นผูส้ งู อายุ
เพิ่มขึ้นที่เป็นมากกว่ากลุ่มเป้าหมายในการทำ�งานพบว่า
๑) ประชากรส่วนใหญ่มีความตระหนักในปัญหาโรคไม่ติดต่อทั้ง ๖ โรคมากขึ้นกว่าเดิม
อย่างมีนยั สำ�คัญ โดยมีรายงานวิจยั ในแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุน มีการระดมทุนใช้ทรัพยากรในการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะขาดการชี้นำ� ติดตาม หรือมีตัวแทนที่ก่อเกิดในชุมชนเอง
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๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและวิถีดำ�เนินชีวิตในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยง การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
อย่างหนักยังไม่ลดในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น วัยรุ่น
๓) การบริโภคอาหาร และการออกกำ�ลังกายมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ความเครียดในวิถีด�ำ เนินชีวิต
ในเขตเมืองมีการแข่งขันสูง มีความเร่งรีบในวิถีดำ�เนินชีวิต ก่อให้เกิดความตึงเครียด
๔) ขาด Model ต้นแบบ ที่จะลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม
วิถีดำ�เนินชีวิตของประชาชนแต่ละพื้นที่อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ทำ�ให้หลายกิจกรรมขาดความเป็นไปได้
ในเชิงปฏิบัติ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่ยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังโดย อสม. เป็นส่วนใหญ่
ในการนำ�แผนงานสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพให้กบั ชุมชนโดยเน้นการมีสว่ นร่วม
ของสถาบันทางสังคมและภาคประชาสังคม ในการเป็นเครือข่ายในการสร้างวิถชี วี ติ เพือ่ การมีสขุ ภาพดี
อย่างมีประสิทธิภาพ เมือ่ วิเคราะห์เชิงระบบของการจัดการงาน NCD ในภาพรวมของประเทศเป็น ดังนี้

การดำ�เนินงานเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
๑. ปัจจัยนำ�เข้าของระบบ
๑.๑ มีนโยบายที่ได้กำ�หนดเรื่องสุขภาพเป็นพันธกิจ และวิสยั ทัศน์ระดับชาติ แผนงานโครงการ
ต่างๆ มีความสอดคล้องในแนวดิง่ ชัดเจน การบูรณาการเชิงแนวราบได้ระบุไว้เช่นกัน แต่การปฏิบตั จิ ริง
ยังต้องทบทวนใหม่
๑.๒ มีการจัดตั้งศูนย์กลางการทำ�งาน แต่ภารกิจยังไม่ชัดเจนต่อเนื่องและส่งผลประโยชน์
ต่อประชากรเป้าหมาย
๑.๓ องค์กรฝ่ายสนับสนุนมีมาก ยังแบ่งแยกภาระงานไม่ชัด มีงานที่ซ้ำ�ซ้อนและขาดหาย
๒. กระบวนการดำ�เนินงาน
๒.๑ การบริหารจัดการ มีลักษณะจากบนลงล่างเป็นส่วนใหญ่ มีข้อจำ�กัดจากงบประมาณที่ได้
รับมาและการจัดสรรกระจายทรัพยากร ภาระงานที่มีมาก ขาดการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของการจัดการ
๒.๒ การปฏิบัติยังขาดมาตรฐานของการดำ�เนินงานที่นำ�สู่ Best Practice เพราะผู้ปฏิบัติจริง
ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผลงานจาก อ.ส.ม. โดยมีเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพเป็นผู้ควบคุมดูแล
๒.๓ การประสานงานต่างๆ ในระดับพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง ใช้ประโยชน์จากแผนงาน กิจการของ
เครือข่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒.๔ ขาดรูปแบบที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชนในเชิงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ NCD  
อย่างแท้จริง
๒.๕ ขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะใช้การบูรณาการแผนงานสู่การปฏิบัติในการต่างๆ ในระดับพื้นที่
ให้มีความต่อเนื่อง
๒.๖ ขาดการวิเคราะห์ระบบการรายงานให้สามารถใช้ควบคุม กำ�กับ ตัดสินใจเชิงนโยบาย
๓. ผลลัพธ์การดำ�เนินงาน
ขาดการวิจยั รองรับ เพือ่ ศึกษา ติดตามการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและประเมินผลการดำ�เนินงาน
ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่  เพียงใด สรุปได้ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

การเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ : การจัดลำ�ดับ
ของจังหวัด และเครือข่ายบริการของประเทศที่พบความรุนแรงของการเจ็บป่วย ดังนี้
โรคเบาหวาน พบว่า พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดขอนแก่นมีความรุนแรงสูงสุด (๑.๕๖) รองลงมา
จังหวัดยโสธร (๑.๔๗)  เครือข่ายบริการที่ ๗ จังหวัดทั้งหมดมีเบาหวานสูงทั้ง ๒ ปี และความรุนแรง
อยู่ในระดับสูงทั้งหมด  กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยเบาหวานสูงกว่าระดับประเทศ ความรุนแรงอยู่ระดับ
ปานกลาง ค่อนข้างสูง
ความดันโลหิตสูง พบว่า พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดอุทัยธานีมีความรุนแรงสูงสุด (๑.๘๔) รองลงมา
จังหวัดอ่างทอง (๑.๖๘) เครือข่ายบริการที่ ๕ มีภาวะความดันโลหิตสูงของจังหวัดทั้งหมด ระดับ
ความรุนแรงอยู่ระดับปานกลางค่อนข้างสูง ทั้ง ๒ ปี
โรคหัวใจขาดเลือด พบว่า พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดอ่างทองมีความรุนแรงสูงสุด (๒.๒๒) รองลงมา
จังหวัดสิงห์บุรี เครือข่ายบริการที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศ
เกือบทัง้ หมด และมีความรุนแรงปานกลาง ค่อนข้างสูง จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะ
ระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วย
มะเร็ง พบว่า พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม่ มีความรุนแรงของการเจ็บป่วยสูงกว่าระดับประเทศ
สูงสุด (๒.๓๙) กรุงเทพมหานครมีระดับความรุนแรงรองลงมา (๒.๓๓) และมีความรุนแรงค่อนข้างสูง
เช่นเดียวกันกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตรัง           
มีมะเร็งน้อยกว่าระดับประเทศ ความรุนแรงน้อยมาก รวมถึงจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี พัทลุง
โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่า จังหวัดน่าน มีความรุนแรงสูงสุด (๒.๑๗)
รองลงมาจังหวัดตรัง  เครือข่ายบริการที่ ๑๒ พบว่า มีโรคระบบทางเดินหายใจสูงกว่าระดับประเทศ           
ทุกจังหวัด ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเฉพาะจังหวัดตรัง ในขณะที่โรคอื่นๆ ไม่สูงกว่า
ระดับประเทศ ยกเว้นจังหวัดสงขลามีโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูง มีความรุนแรงสูง
เช่นกันในเครือข่ายบริการที่ ๑๑ พบว่า โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างมีระดับสูงกว่าประเทศ
ทุกจังหวัด ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และ พ.ศ.๒๕๕๔ ยังสูงกว่าระดับประเทศและมีความรุนแรงสูงเช่นกัน
ยกเว้นจังหวัดภูเก็ตทีม่ คี วามรุนแรงลดลงเล็กน้อย กรุงเทพมหานครพบว่า  มกี ารเจ็บป่วยไม่สงู นักและ
ระดับความรุนแรงต่ำ�
มีข้อสังเกตว่า  จังหวัดที่มีความรุนแรงของมะเร็งอยู่ระดับสูง เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
การรักษาหรือมีโรงพยาบาล/สถาบันตั้งอยู่ จึงเป็นผลให้จำ�นวนผู้ป่วยและความรุนแรงสูง การเปรียบ
เทียบระดับการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อสำ�คัญทั้ง ๖ นี้ นำ�มาซึ่งการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับในการจัดการปรับปรุงระบบงานในจังหวัด หรือเขตบริการทีม่ คี วามชุกของโรคต่างๆ อยูใ่ นระดับ
สูง และมีโรค NCD มากกว่า ๓ โรคขึ้นไป ที่มีระดับความรุนแรงสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
มาตรการสำ�คัญเพื่อให้ระบบการตอบสนองของ NCD ประสบความสำ�เร็จ ดังนี้
การเฝ้าระวังโรคไม่ตดิ ต่อสำ�คัญและปัจจัยเสีย่ งต่างๆ โดยพิจารณาความก้าวหน้า และความสำ�เร็จ
ตามแนวทางการเฝ้าระวังตามดัชนีของงานจากหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่า  สิ่งที่ควรทำ�จะต้องมี
การสนับสนุนจากระดับรัฐ หรือฝ่ายเหนือระดับองค์กร ให้มกี ารประเมินผลกระทบจากนโยบายสุขภาพ
รวมถึงมีการวิจัยเชิงประเมินผล เป็นเครื่องชี้นำ�ในการปรับมาตรฐาน คุณภาพของระบบ
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ปัจจัยนำ�เข้า

- ภาวะผู้นำ� มีประสิทธิผลหรือไม่ การบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้
- การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ มีเพียงพอ ยั่งยืน และแสวงหาเพิ่มเติมในระดับพื้นที่และงบประมาณ
ส่วนกลางที่จัดสรรให้ NCD มีจำ�กัดไม่ตอบสนองต่อภาระงานอย่างแท้จริง
- ศักยภาพของสถาบันต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ (Multispectral
approaches )
- แผนงานและโครงการส่วนใหญ่ ยังไม่ได้มุ่งไปยังการป้องกันในระดับปฐมภูมิอย่างแท้จริง
พิจารณาจากงบประมาณทัง้ หมดทีแ่ บ่งปันให้งานป้องกันและควบคุมเพิม่ ร้อยละ ๕.๕ ของงบประมาณ
การดูแลสุขภาพของประเทศ

กระบวนการ

- ประชากรกลุม่ เป้าหมายสำ�คัญ ได้แก่ ประชากรกลุม่ เสีย่ งต่างๆ ยังไม่สามารถกำ�หนดแบ่งชัดเจน
ว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มเสี่ยงระดับสูง ระดับปานกลาง
- กรอบแนวคิดในการดำ�เนินงาน ได้กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จ
ทัง้ กระบวนการและผลลัพธ์ เป็นดัชนีเชิงทฤษฎียงั มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบตั นิ อ้ ย การติดตามผลงาน
ของโครงการยังมีข้อจำ�กัด
- หลักฐานต่างๆ ยังมีข้อจำ�กัดถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
- การเฝ้าระวังและป้องกันควรได้รับการพัฒนาจากผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย เชิงรุก ที่ได้รับการระบุ
จากภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น การดำ�เนินงานที่ผ่านมายังไม่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
ของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียอย่างแท้จริง

ผลลัพธ์

- การดำ�เนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งอยู่ในงานของกระทรวงสาธารณสุข งานที่ริเริ่มและ
ดำ�เนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเป็นไปได้น้อย
- การผสมผสานบูรณาการกลยุทธ์ จะเน้นในเชิงแนวคิด การประสานเชิงแนวราบที่เรียกว่า    
South to South Strategy หรือการระดมสรรพกำ�ลังในกลุ่มพันธมิตรยังเป็นไปได้น้อย
- โครงการต่างๆ เป็นโครงการทีจ่ ดั ขึน้ ในระดับพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ไม่สามารถขยายผลต่อยอดมาเป็น
ระดับประเทศได้ รวมถึงขาดการติดตามเชิงระบบเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของการยอมรับของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่
- ขาดการประเมินติดตามในเชิง Cost-effectiveness ว่าคุม้ ทุน คุม้ ค่า เป็น “Best Buy” ได้แก่ การลงทุน
ทีท่ �ำ ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ ในลักษณะของการเพิม่ อายุขยั เฉลีย่ ทีย่ นื ยาว อย่างมีคณ
ุ ภาพหรือไม่เพียงใด  
ค่าลงทุนต่อหัวเมื่อเปรียบกับคุณภาพของชีวิตที่ยืนยาวเพิ่มขึ้น คุ้มทุนมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบ
กับ GDP ของประเทศใดในเอเชีย
- ขาดการติดตามมาตรฐานการดำ�เนินงานต่างๆ ว่าเป็น “Best Practice” และสามารถสร้าง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือไม่ เพียงใด
- ค่าใช้จา่ ยในการดูแลสุขภาพทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การลงทุนในการจัดบริการด้านป้องกัน ควบคุม
เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อมีความสำ�คัญมากขึ้น แต่ยังมีข้อเท็จจริงแสดงถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม
ของพื้นที่ยังไม่เอื้ออำ�นวยเพียงพอให้ประชาชนได้รับประโยชน์เข้าถึงบริการ
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ข้อเสนอแนะ

ควรพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลแบบ Empowerment evaluation โดยให้             
ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย โดยตรงเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินติดตาม และนำ�ผลการประเมินมาใช้
ให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์ตามแผนกลยุทธ์ของประเทศไทย จะเป็นทางเลือกสำ�คัญ รวมถึงพิจารณา
ความสอดคล้องของการนำ�แนวคิดจากแผนสูก่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ย การกำ�หนดดัชนีความสำ�เร็จของงาน ให้วดั ได้จริง
และไม่ต้องมาก  มีกลุ่มเป้าหมายของงานชัดเจน และท้ายสุดการจัดสรรงบประมาณของการตอบสนอง
NCD ของประเทศไทย รวมถึงการให้ความสำ�คัญของแผนการพัฒนาบุคลากรที่ยังขาดหายและ
ต้องการการพัฒนาเร่งด่วน

การประเมินผลและติดตามการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลและติดตามการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�
ผลการดำ�เนินงาน
๑. ดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
๑) ให้คำ�ปรึกษา/คำ�แนะนำ� และเข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานมหกรรมเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ�
ในจังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�ให้แก่เครือข่ายทั้งข้อมูลและสื่อต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำ� การเอาชีวิตรอดในน้ำ� และ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ�ให้แก่
- เด็กโรงเรียนวัดห้วยจระเข้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บุคลากรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและบุคลากรในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบของ สคร. ๖ และ ๑๑
- อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำ�บ้านและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ชุมชนและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านโสกหมู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
๒) จัดนิทรรศการเรือ่ ง การป้องกันการจมน้�ำ และการป้องกันไฟฟ้าดูด ณ เทศบาลปลายบาง และ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางบัวทอง จ.นนทบุรี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ
และ Thai PBS ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
๓) ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง โรงเรียนอันตราย: ปัญหาเด็กจมน้ำ�ในวัยเรียน  ในการ
ประชุมวิชาการโรงพยาบาลรามาธิบดี, การอบรมการป้องกันเด็กจมน้� ำ และหลักสูตรว่ายน้�ำ เพือ่ เอาชีวติ รอด
ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา, การป้องกันการจมน้ำ�ในการศึกษาดูงานป้องกันการบาดเจ็บในประเทศไทย
ของแพทย์จากประเทศพม่า  และร่วมพูดคุยและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจมน้ำ�ในประเทศไทย
กับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำ�ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถานทูตออสเตรเลีย
๔) สนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�ให้แก่เครือข่ายทั้งข้อมูลและสื่อต่างๆ
๒. การประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ� มีขั้นตอนดังนี้ ร่างกรอบ/แนวทางการประเมินผล
การดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�, แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�,
จัดทำ�โครงการประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�, จัดทำ�รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจ้างเหมาประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�, ประชุมคณะกรรมการและคณะทำ�งาน
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เพือ่ จัดทำ�โครงร่างการประเมินผล และเครื่องมือสำ�หรับใช้ในการประเมินผล, เก็บรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่เพื่อประเมินผลในส่วนของประสิทธิภาพโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ� (ความสามารถ
นการว่ายน้�ำ ของเด็ก และการรับรูข้ า่ วสารเด็กจมน้�ำ ), จัดทำ�ร่างผลการประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกัน
เด็กจมน้ำ�, สรุปผลการประเมินผล และจัดทำ�รูปเล่มการประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�
๓. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผล  บุคลากรกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจเยีย่ มเสริมพลังและติดตามการขยายผลการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้�ำ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดราชบุรี
๔. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำ�งาน/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง
- ร่างกรอบการประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ� 
- เตรียมการจัดงานรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ�
- ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ� 
เพื่อตัดสินผลการแข่งขันการแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ�ของเด็กในกิจกรรม     
วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ� 
- ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อตัดสินผลการแข่งขัน
ประกวดวาดภาพระบายสีเรื่อง “ทำ�อย่างไร จึงไม่จมน้ำ�” ของเด็ก ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ�  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดเรียงความ เพือ่ ตัดสินผลการแข่งขันประกวด
เรียงความเรื่อง “ทำ�อย่างไร ให้เด็กไทยไม่จมน้ำ�” ของเด็ก ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ�
- ประชุมคณะทำ�งานเพือ่ ชีแ้ จงการดำ�เนินงานจัดกิจกรรมวันรณรงค์ปอ้ งกันเด็กจมน้� ำ ปี ๒๕๕๖
- ประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญ/นักวิชาการ/ผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้�ำ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำ�เนินงานในพื้นที่ ณ จังหวัดสุรินทร์
- ประชุมคณะทำ�งานเพื่อประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อบูรณาการงานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บของทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และ
ประสาน เชื่อมโยง การดำ�เนินงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. เพื่อดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนน
๓. เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการดำ�เนินงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามแผนแม่บทแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
๔. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำ�เนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์
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ผลการดำ�เนินงาน
๑. ดำ�เนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัย
ทางถนน ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           ๒. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผลในคณะกรรมการศูนย์อ�ำ นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ๔๑ คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล
และติดตามประเมินผล และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ,กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, NECTEC, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด และมูลนิธิไทยโรดส์
๓. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน Road safety /คณะทำ�งานผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน
ควบคุมการบาดเจ็บ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ๓๕ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
๔. ศึกษารูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยทางถนนในเด็ก : การส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ในอำ�เภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๕. จัดงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ และตรวจเยี่ยม
เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุจราจรช่วงขากลับเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจ จ.ชลบุรี และ
โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี ร่วมกับคณะผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค

การสื่อสารความเสี่ยงการป้องกันเด็กจมน้ำ�
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ�
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันเด็กจมน้ำ�และการบาดเจ็บในเด็ก
ผลการดำ�เนินงาน
- จัดทำ�รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ� 
       - จัดทำ�รูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์
- จัดทำ�กติกาการแข่งขัน ใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทัง้ ๓ ประเภทในงานรณรงค์
ป้องกันเด็กจมน้� ำ ประกอบด้วย การแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางน้� ำ การประกวด
วาดภาพระบายสี และการประกวดเรียงความ
- ประชุมคณะทำ�งานเพื่อพิจารณาร่างกติกาการแข่งขัน ใบสมัคร เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน
ทั้ง ๓ ประเภท และแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ�
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ� ปี ๒๕๕๖
- จัดทำ�ประเด็นสารสำ�หรับใช้ในการรณรงค์ และแนวทางการดำ�เนินงานช่วงวันรณรงค์ปอ้ งกัน
เด็กจมน้ำ�ให้แก่พื้นที่
- จัดทำ�ข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำ�เนินงานช่วงวันรณรงค์ป้องกันเด็กจม
น้ำ�ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ (การสื่อสารความเสี่ยง /การประชาสัมพันธ์ในพื้นที   ่
การจัดกิจกรรมรณรงค์ การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ� และการรายงานข้อมูลเด็กจมน้ำ�
ในช่วงปิดเทอม)

๖๖
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- ประกวดคำ�ขวัญงานวันรณรงค์ปอ้ งกันเด็กจมน้� ำ ผ่าน website และรับสมัครครอบครัว (พ่อ/แม่/
ผู้ปกครอง จำ�นวน ๑ คน และเด็ก ๓-๙ ปี จำ�นวน ๑ คน)  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “เข้าถึง...คว้าถึง...
หนูไม่จมน้ำ�” จำ�นวน ๙๙ ครอบครัว
- รับสมัครเด็กเข้าร่วมแข่งขัน/ประกวดทั้ง ๓ ประเภท คือ ๑) การแสดงโชว์ (Role Play)
ทักษะความปลอดภัยทางน้� ำ ในรูปแบบ VCD หรือ DVD, ๒) การประกวดวาดภาพระบายสี “ทำ�อย่างไร
จึงไม่จมน้ำ�” และ ๓) การประกวดเรียงความ “ทำ�อย่างไร ให้เด็กไทยไม่จมน้ำ�”
- ตัดสินและประกาศผลการแข่งขัน/ประกวด ทั้ง ๓ ประเภท
- จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ� ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖             
ณ ศูนย์การค้า  เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร, สรุปการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ�
- จัดทำ�รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาจัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์ประเภท DVD เกีย่ วกับ
การป้องกันเด็กจมน้ำ�
- จ้างเหมาจัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์ประเภท DVD เกีย่ วกับการป้องกันเด็กจมน้� ำ จำ�นวน ๑,๒๐๐ แผ่น
เพื่อใช้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ�
- จัดทำ�รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาจัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์ประเภท DVD เกีย่ วกับ
การป้องกันเด็กจมน้ำ� พร้อมการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ�
ไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ
-  จัดทำ�รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมา จัดทำ� และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทโปสเตอร์เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ� ๑๐,๐๐๐ แผ่น ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรม       
วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ� และจัดทำ�เอกสาร/สื่อ เพื่อใช้เผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ�
จำ�นวน ๒๓,๕๐๐ แผ่น และเผยแพร่ไปยังสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ/กิ่งอำ�เภอ
      - จัดนิทรรศการ ให้สมั ภาษณ์และเขียนบทความผ่านช่องทางต่างๆ และผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์
เช่น หนังสือหลักสูตร โปสเตอร์ CD และภาพพลิก

การสื่อสารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน
วัตถุประสงค์
๑.   เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่
๒. เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่สำ�คัญเกิดแนวโน้มในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านป้องกันการบาดเจ็บมากขึ้น
ผลการดำ�เนินงาน
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บที่สำ�คัญของคนไทยในปัจจุบัน เพื่อจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของความเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหาเร่งด่วนต่อการแก้ไขปัญหา และผลิตแผ่นพับ
“ความจริงอุบัติเหตุมัจจุราชทางท้องถนน” และเผยแพร่ให้กับ สคร. และ สสจ.ทั่วประเทศ

๖๗

ส่วนที่ ๕
นโยบายและแนวทาง
การดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๖๕
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นโยบายและแนวทางการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
สำ�นักโรคไม่ติดต่อตามบทบาท National Health Authority ของกรมควบคุมโรคได้กำ�หนด
เป้าหมายการลดการเจ็บป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  รวมทั้งลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้อง   
กับองค์การอนามัยโลก (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๘) และนำ�เป้าหมายดังกล่าวไปกำ�หนดแผนยุทธศาสตร์
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง  ๕  ปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)  โดยมีเป้าหมาย  
ลดภาระโรคจากการป่วยและการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับประเทศเมื่อสิ้นปี ๒๕๖๑   
ใน ๙ เป้าหมาย ดังนี้
๑. อัตราตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง
และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) ลดลงร้อยละ ๑๒
๒. ภาวะเบาหวาน ไม่เพิ่มขึ้น (๐%) และภาวะน้ำ�หนักเกิน/อ้วน ไม่เพิ่มขึ้น (๐%)
  
๓. ภาวะความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ ๑๒
  
๔. การบริโภคยาสูบ ลดลงร้อยละ ๑๕
๕. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลดลงร้อยละ ๕
๖. การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ลดลงร้อยละ ๕
๗. การบริโภคเกลือ ลดลงร้อยละ ๑๕
๘. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง CVD (ที่มี risk score ตั้งแต่ ๓๐ คะแนนขึ้นไป ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า
มีโอกาสเสี่ยงร้อยละ ๓๐ ต่อการเกิดโรค CVD) ได้รับการรักษาด้วยยาควบคู่กับการให้คำ�ปรึกษา  
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐
๙. ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถเข้าถึงการได้รับยาและเทคโนโลยีที่จำ�เป็นและเหมาะสม
ร้อยละ ๘๐

เป้าหมายการลดโรคและลดปัจจัยเสี่ยง
๑) ลดอัตราตาย

ตัวชี้วัด
๑. อัตราตายจาก            
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง          
(ลดลงร้อยละ ๑๒)

ปี
Base line ๒๕๕๖

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ข้อมูลจาก
สนย.

ลดลง
ร้อยละ
๑.๒

ลดลง
ร้อยละ
๐.๕

ลดลง
ร้อยละ
๓.๐

ลดลง
ร้อยละ
๖.๐

ลดลง
ร้อยละ
๖.๐

ลดลง
ร้อยละ
๑๒

๖๙

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัด

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
Base line ๒๕๕๖
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๑.๑ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด
(I 00 - I 99)

ปี ๒๕๕๓    ๖๑.๙๑         ๖๑.๒๐       ๖๐.๐๘   ๕๘.๒๒     ๕๕.๗๔     ๕๔.๕๑
= ๖๑.๙๔
ปี ๒๕๕๔
= ๖๘.๗๖
ปี ๒๕๕๕
= ๗๒.๑๒

๑.๒ โรคมะเร็ง
(C 00 - C 97)

ปี ๒๕๕๓    ๙๐.๗๔        ๙๐.๑๑        ๘๘.๔๖    ๘๕.๗๓      ๘๒.๐๘      ๘๐.๒๖
= ๙๑.๒
ปี ๒๕๕๔
= ๙๕.๒
ปี ๒๕๕๕
= ๙๘.๕

๑.๓ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ปี ๒๕๕๓     ๑.๗๕           ๑.๗๔
(J 53 - J 44)
= ๑.๗๖
ปี ๒๕๕๔
= ๒.๕
ปี ๒๕๕๕
= ๗.๖

  ๑.๗๑       ๑.๖๕          ๑.๕๘

๑.๕๕

๒) ลดปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัด
๑. ภาวะเบาหวาน     
ไม่เพิ่มขึ้น

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
Base line ๒๕๕๖
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ปี ๒๕๕๒       ๖.๙             ๖.๙
= ๖.๙(ข้อมูล
จาก
NHES)

   ๖.๙         ๖.๙             ๖.๙

๖.๙

๒. ภาวะน้�ำ หนักเกิน/อ้วน ปี ๒๕๕๒     ๓๔.๗          ๓๔.๗         ๓๔.๗         ๓๔.๗         ๓๔.๗        ๓๔.๗
= ๓๔.๗
(BMI≥๒๕ kg/m๒ )
(ข้อมูลจาก
ไม่เพิ่มขึ้น
NHES)

๗๐
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ตัวชี้วัด

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
Base line ๒๕๕๖
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๓. ภาวะความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๕๒
ลดลงร้อยละ ๑๒
= ๒๑.๔
(ข้อมูลจาก
NHES)
๔. การบริโภคยาสูบ
ลดลงร้อยละ ๑๕

ปี ๒๕๕๔ =
๒๑.๓๖

ลดลง
ร้อยละ
๐.๕

ลดลง
ร้อยละ
๑.๒

    ๒๑.๓            ๒๑.๑
ลดลง   
ร้อยละ
๓

ลดลง     
ร้อยละ
๕

(ข้อมูลจาก
สำ�นักงาน
สถิติ
  ๒๐.๗๒        ๒๐.๒๙
แห่งชาติ)

๕. การบริโภคเครื่องดื่ม ปี ๒๕๕๔
แอลกอฮอล์ ทีเ่ ป็นอันตราย = ๓๑.๕
(ข้อมูลจาก
ต่อสุขภาพลดลง
สำ�นักงาน
ร้อยละ ๕

ลดลง   
ร้อยละ
๐.๕

ปี ๒๕๕๒
= ๑๘.๕
(ข้อมูลจาก
NHES)

ลดลง   
ร้อยละ
๐.๕

ลดลง    
ร้อยละ
๑

สถิตแิ ห่งชาติ)    ๓๑.๓๔        ๓๑.๑๘

๖. การมีกิจกรรม
ทางกายไม่เพียงพอ
ลดลงร้อยละ ๕

ลดลง     
ร้อยละ
๑

   ๑๘.๔๑         ๑๘.๓๑

ลดลง
ร้อยละ
๓.๐

ลดลง
ร้อยละ
๖.๐

ลดลง
ร้อยละ
๑๐

ลดลง
ร้อยละ
๑๒

๒๐.๗       ๒๐.๑          ๑๙.๓         ๑๘.๘
ลดลง
ร้อยละ
๘

ลดลง       
ร้อยละ
๑๐

ลดลง          ลดลง      
ร้อยละ ร้อยละ
๑๒
๑๕

๑๙.๖๕     ๑๙.๒๒        ๑๘.๘๐      ๑๘.๑๖
ลดลง    
ร้อยละ
๒

ลดลง    
ร้อยละ
๓

ลดลง          ลดลง      
ร้อยละ ร้อยละ
๕
๔

๓๐.๘๗     ๓๐.๕๕       ๓๐.๒๔     ๒๙.๙๒
ลดลง    
ร้อยละ
๒

ลดลง    
ร้อยละ
๓

ลดลง          ลดลง       
ร้อยละ ร้อยละ
๕
๔

๑๘.๑๓     ๑๗.๙๔        ๑๗.๗๖     ๑๗.๕๗

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ตัวชี้วัด

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
Base line ๒๕๕๖
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๑. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง CVD (ที่มี risk score ตั้งแต่
๓๐ คะแนนขึน้ ไป ในอีก ๑๐ ปีขา้ งหน้า    มโี อกาสเสีย่ ง
ร้อยละ ๓๐ ต่อการเกิดโรค CVD) ได้รบั การรักษาด้วยยา
ควบคู่กับการให้คำ�ปรึกษา  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ (รอข้อมูลจากการสำ�รวจ
NHES   ครั้งที่ ๕)

ร้อยละ
๓๐

ร้อยละ
๓๕

ร้อยละ
๔๐

ร้อยละ
๔๕

ร้อยละ
๕๐

๒. ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถเข้าถึง
การได้รับยาและเทคโนโลยีที่จำ�เป็นและ
เหมาะสม ร้อยละ ๘๐ (ใช้ข้อมูล SARA : WHO)

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๖๕

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๗๕

ร้อยละ
๘๐

๗๑

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

การจัดการแก้ไขปัญหาเพือ่ ลดเสีย่ ง ลดโรคจากปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง  โดยมี
มาตรการการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ๓ มาตรการ ได้แก่
๑. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ
๒. การจัดการลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ  
๓. พัฒนาระบบบริการสุขภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้ง
มีระบบสนับสนุนทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น มีระบบข้อมูล บุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ มีองค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู  ้ และระบบควบคุมกำ�กับติดตามประเมินผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ  
ดังแผนภาพด้านล่าง      

Surveillance

Mapping the epidemic
of NCDs

ระบบข้อมูล

Prevention

Reducing the level of
exposure to risk factors

พัฒนาวิจัย
องค์ความรู้

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

Management

Strengthen health care

ระบบกำ�กับติดตาม
ประเมินผล

มาตรการและเป้าหมาย
มาตรการที่ ๑ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ   
วัตถุประสงค์
มีระบบเฝ้าระวังทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกมิตทิ งั้ การเฝ้าระวังปัจจัยเสีย่ งพฤติกรรมสุขภาพ
การป่วย ภาวะแทรกซ้อนและความพิการจากโรค รวมทัง้ ความรุนแรงและการตายเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
ควบคุมปัจจัยเสีย่ งและโรควิถชี วี ติ ทัง้ ในระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ  และกำ�กับติดตาม ประเมินผล
กลวิธี
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ (Surveillance System) เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๒. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ โรคไม่ตดิ ต่อ (BRFSS)
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๔. พัฒนางานวิจัย  องค์ความรู้ และมาตรฐานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ  
สู่นโยบายและการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
มาตรการที่ ๒ การจัดการลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรและชุมชน

๗๒

ANNUAL REPORT 2013 : Bureau of Non Communicable Disease

กลวิธี

๑. พัฒนาสือ่ สารเตือนภัยเพือ่ ให้เกิดความตระหนักในการป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสีย่ งในประชากร
และชุมชน
            ๒. ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพในการป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของชุมชนและประชากร
            ๓. สร้างและพัฒนามาตรการทางสังคม  กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและ
ปัจจัยกำ�หนด
             ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
             ๕. พัฒนางานวิจยั องค์ความรู้ เทคโนโลยี เครือ่ งมือสนับสนุนการดำ�เนินงานลดเสีย่ ง และป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
มาตรการที่ ๓ พัฒนาระบบบริการสุขภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์
เพิ่มศักยภาพของสถานบริการสุขภาพให้มีความสามารถในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อ
จัดการปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเชื่อมโยง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
กลวิธี
๑. พัฒนาระบบการคัดกรองและการประเมินความเสี่ยง
๒. พัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
๓. พัฒนาระบบป้องกันและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (คลินิก NCD คุณภาพ)
๔. พัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือสนับสนุนการจัดการปัจจัยเสี่ยงและ   
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์  ๓ ยุทธศาสตร์
ที่จะดำ�เนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน” ประกอบ
ุ ภาพ
ด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาสุขภาพตามกลุม่ วัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและจัดระบบบริการทีม่ คี ณ
มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการบุคลากร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มีตัวชี้วัด ใน ๓ ยุทธศาสตร์
รวม ๔๔ ตัวชี้วัด กรมควบคุมโรคในบทบาท National Health Authority (NHA) ของการป้องกันควบคุมโรค
ได้ประสานงานกับกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขในการดำ�เนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย (กลุ่มวัยทำ�งาน) ดังนี้

ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
เป้าหมาย :  อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน ๒๓ ต่อประชากรแสนคน)
เพือ่ ให้คนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพดี ปัจจัยเสีย่ งลดลง กลุม่ เสีย่ งสูงต่อโรคหัวใจได้รบั การคัดกรอง
และปรับพฤติกรรม  ผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าถึงบริการ ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน และได้รับการฟื้นฟู
ลดอัตราการเป็นซ้ำ� ภายใต้มาตรการดังต่อไปนี้

๗๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

มาตรการที่ ๑ ลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรทั่วไป และสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

๑.๑ การจัดการลดการบริโภคเกลือ กิจกรรมหลักคือ ผลิตและประเมินประสิทธิภาพชุดความรู้
(Tool Kit) สำ�หรับ อสม.และมีเป้าหมายคือ อสม. นำ�ชุดความรู้ (Tool Kit) ไปใช้ให้ครอบคลุม ๒,๖๓๔ ตำ�บล
[ผู้รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค (สำ�นักโรคไม่ติดต่อ) และ กรม สบส.]
๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ และการเสริมสร้างศักยภาพ
การดำ�เนินงานเพื่อให้สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เป้าหมายคือ ให้สถานที่สาธารณะ
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายทั้งใน กทม./ในส่วนภูมิภาค [ผู้รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค (สำ�นักควบคุม
การบริโภคยาสูบ)]
วิธีการติดตามประเมินผล  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมายร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
๑.๓ การบังคับใช้ฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็ม (GDA) เป้าหมายคือ มีผลิตภัณฑ์แสดงฉลาก
โภชนาการ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ [ผู้รับผิดชอบ : สำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา]
วิธีการติดตามประเมินผล ผลการสำ�รวจการแสดงฉลาก GDA และการวัดความรู้ ความเข้าใจ
และประยุกต์ใช้ของผู้บริโภคผ่านแบบสอบถาม
๑.๔ ตำ�บลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน (๒,๖๓๔ ตำ�บล) เป้าหมายคือ ตำ�บลจัดการ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมากขึน้ ไปร้อยละ ๔๐ [ผูร้ บั ผิดชอบ : กรม สบส. (กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน)]
วิธีการติดตามประเมินผล
๑) ประเมินตนเองตามแบบประเมินตำ�บลจัดการสุขภาพ  หมู่บ้านจัดการสุขภาพ และ อสม.     
นักจัดการสุขภาพ
๒) ติดตามประเมินกระบวนการพัฒนาโดยการนิเทศงานและแบบรายงานติดตามตรวจเยี่ยม  
และประเมินโดยคณะประเมินจากส่วนกลาง
๑.๕ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (๑,๗๕๖ หมู่บ้าน) มีเป้าหมาย คือ
๑) ร้อยละ ๑๐ ของหมูบ่ า้ นในตำ�บลจัดการสุขภาพทีผ่ า่ นเกณฑ์ฯ ปี ๒๕๕๖ มีการดำ�เนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามกระบวนการที่กำ�หนด
๒) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ในหมู่บ้านเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ๓อ. ๒ส.
๓) ร้อยละ ๗๕ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง
๔) ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง
[ผู้รับผิดชอบ : กรม สบส. (กองสุขศึกษา)]
วิธีการติดตามประเมินผล  
๑) ประเมินกระบวนการดำ�เนินงานของพื้นที่จากการนิเทศงานและแบบรายงาน
๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
จากการประเมินตนเองด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปและสุ่มประเมินจากส่วนกลาง
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๑.๖ ศูนย์การเรียนรู้องค์กร ต้นแบบไร้พุง เป้าหมายคือ มีศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
จำ�นวน ๒๐๐ แห่ง ทีเ่ กิดจากการขยายผลขององค์กรนำ�ร่อง [ผูร้ บั ผิดชอบ : กรมอนามัย (สำ�นักโภชนาการ)]
วิธีการติดตามประเมินผล  ตรวจประเมินและรับรองการดำ�เนินงานตามเกณฑ์การประเมิน        
ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง โดยศูนย์อนามัยเขตที่ ๑ - ๑๒ และส่วนกลาง
๑.๗ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เป้าหมายคือ สถานประกอบการ   
ทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ฯ  [ผูร้ บั ผิดชอบ : กรมควบคุมโรค (สำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม)]
วิธกี ารติดตามประเมินผล ตรวจประเมินผลการดำ�เนินงานสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ตามเกณฑ์โดยคณะกรรมการ/คณะทำ�งาน

มาตรการที่ ๒ สนับสนุนการประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงของ NCD รายบุคคล

คลินิก DPAC [ผู้รับผิดชอบ : กรมอนามัย (กองออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ)]
๒.๑ การขยายผลการจัดตั้งคลินิก DPAC ตามเกณฑ์การจัดตั้งของกรมอนามัย มีเป้าหมายคือ
ขยายผลใน รพศ./รพท./รพช. ร้อยละ ๑๐๐
วิธีการติดตามประเมินผล
๑) จังหวัดตรวจประเมิน/รับรอง ตามเกณฑ์การจัดตัง้ คลินกิ DPAC ของกรมอนามัยและ เก็บข้อมูล
รายงานข้อมูลเข้าสู่ศูนย์อนามัยเขตที่ ๑ - ๑๒               
๒) ส่วนกลางร่วมกับศูนย์อนามัยเขตที่ ๑ - ๑๒ สุ่มตรวจประเมิน/รับรอง และรายงานข้อมูล   
เข้าสู่ระบบ DOC ของกรมอนามัย และ Web site กองออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
ุ ภาพการให้บริการและประเมินคลินกิ DPAC คุณภาพ (ของผลการดำ�เนินงาน
๒.๒ พัฒนาเกณฑ์คณ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖) มีเป้าหมายคือ รพศ./รพท./รพช. ร้อยละ ๕๐ และ รพ.สต.ร้อยละ ๓๐
วิธีการติดตามประเมินผล
๑) สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการดำ�เนินงาน คลินกิ
DPAC ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย         
๒) ส่วนกลางร่วมกับศูนย์อนามัยเขตที่ ๑ - ๑๒ สุ่มตรวจประเมิน/รับรอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย     

มาตรการที่ ๓ ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด IHD (รู้อาการเตือน ปรับพฤติกรรม ให้ยาตาม
ข้อบ่งชี้)

๓.๑ การคัดกรองผู้ป่วย DM, HT รายใหม่ มีเป้าหมายคือ ประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรอง DM, HT มากกว่าร้อยละ ๙๐ [ผู้รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค (สำ�นักโรคไม่ติดต่อ)]
วิธีการติดตามประเมินผล  ติดตามข้อมูลจากระบบรายงาน ๔๓ แฟ้ม
๓.๒ ผูป้ ว่ ย DM, HT ควบคุมระดับน้�ำ ตาลและความดันโลหิตได้ดี มีเป้าหมายคือ ผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ควบคุม FPG/HbA1C ได้ดี มากกว่าร้อยละ ๔๐ และ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิต
ได้ดีมากกว่าร้อยละ ๕๐ [ผู้รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค (สำ�นักโรคไม่ติดต่อ)]
วิธีการติดตามประเมินผล  ติดตามข้อมูลจากระบบรายงาน ๔๓ แฟ้ม
๓.๓ การประเมินความเสี่ยงต่อโรค CVD มีเป้าหมายคือ ผู้ป่วย DM, HT ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยงจากโรค CVD ร้อยละ ๕๐ [ผู้รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค (สำ�นักโรคไม่ติดต่อ)]
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มาตรการที่ ๔ พัฒนาคุณภาพระบบบริการ และระบบส่งต่อ

๔.๑ คลินิก NCD คุณภาพ เป้าหมายคือ มีคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)
[ผู้รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค (สำ�นักโรคไม่ติดต่อ)]
วิธีการติดตามประเมินผล   สคร.ที่ ๑ - ๒ ดำ�เนินการสุ่มประเมินคุณภาพการดำ�เนินงานตาม
เกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพในสถานบริการ
๔.๒ มาตรฐานการรักษา (STEMI fast Track, Cardiac Rehabilitation/secondary Prevention)
มีเป้าหมายคือ อัตราตายในโรงพยาบาลจาก STEMI น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ และ ผู้ป่วย STIMI ได้รับ
ยาขยายหลอดเลือดหัวใจหรือส่งต่อทันเวลา มากกว่าร้อยละ ๕๐ [ผู้รับผิดชอบ : กรมการแพทย์
(สถาบันโรคทรวงอก)]
วิธีการติดตามประเมินผล   
จากการรายงานข้อมูลในโรงพยาบาลที่ส่งต่อมาที่สถาบันโรคทรวงอก
๑) อัตราตายในโรงพยาบาลจาก STEMI น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐
๒) ผู้ป่วย STIMI ได้รับยาขยายหลอดเลือดหัวใจหรือส่งต่อทันเวลา มากกว่าร้อยละ ๕๐
๔.๓ มาตรฐาน คุณภาพของยา IHD ยาโรคหลอดเลือดหัวใจและยาช่วยชีวิตในบัญชียาหลัก
แห่งชาติที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพได้รับการตรวจสอบ และแก้ไขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ�หนด  
ทุกราย (๑๕ ตัวยา ๑๕๐ ตัวอย่าง) โดยการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพยา และตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิตยา [ผู้รับผิดชอบ : สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา]
๔.๔ จำ�นวนยาสามัญของยากลุม่ รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจทีม่ ี ได้รบั การอนุญาตมากขึน้ ภายใต้
การประชาสัมพันธ์ และจัดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำ�รับยาสามัญฯ [ผู้รับผิดชอบ :
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา]

จุดเน้นในการติดตามประเมินผลโดยกรมควบคุมโรค

๑. คลินิก NCD คุณภาพ
๒. การประเมิน CVD risk ในผู้ป่วย DM, HT
๓. ผู้ป่วย DM, HT ควบคุมระดับน้ำ�ตาล/ความดันโลหิตสูงได้ดี
๔. ผู้ป่วย DM, HT รู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง
๕. ผู้ป่วย DM, HT ที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ได้
๖. ผูป้ ว่ ย DM, HT ปรับพฤติกรรมและจัดการตนเองเพือ่ ลดเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง

ลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย : อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน ๒๐ ต่อประชากรแสนคน)
มาตรการที่ ๑ พัฒนาคุณภาพระบบบริการ EMS

๑.๑ เพิ่มการใช้บริการ ๑๖๖๙ ในผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง) ที่มาด้วย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยแจ้งผ่านศูนย์สั่งการ ๑๖๖๙ มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา (ผู้รับผิดชอบ : สธฉ./สพฉ.)
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วิธีการติดตามประเมินผล
ติดตามรายงานจาก สธฉ. ทุก ๖ เดือน (จากเอกสารการรายงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๖๖๙  
ทุกระดับสถานบริการ และรายงานผลการคัดแยกผูป้ ว่ ยตามแบบฟอร์ม FM ๒.๑ ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ)
๑.๒ การออกปฏิบัติการรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง)
ภายใน ๑๐ นาที หลังได้รับแจ้งเหตุ มากกว่าร้อยละ ๗๐ (ผู้รับผิดชอบ : สธฉ./สพฉ.)

มาตรการที่ ๒ พัฒนาคุณภาพระบบบริการ ER

- การประเมินตนเองของห้องฉุกเฉินทุกระดับสถานบริการตามแนวทางสู่มาตรฐานด้าน
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ผู้รับผิดชอบ :
สบรส./สธฉ./กรมการแพทย์)
วิธีการติดตามประเมินผล ติดตามรายงานจากกรมการแพทย์

มาตรการที่ ๓ พัฒนา Trauma care ตาม service plan ด้านอุบัติเหตุ

๓.๑ การใช้ข้อมูลการบาดเจ็บเพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบการดูแลผู้บาดเจ็บ
วิธีการติดตามประเมินผล  ติดตามรายงานจาก สธฉ./เขตสุขภาพ
๓.๒ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Head Injury และ Multiple Injury มีเป้าหมายคือ
อัตราการเสียชีวติ ของผู้บาดเจ็บที่มีค่า PS > ๐.๗๕ ลดลง (ผู้รับผิดชอบ : สธฉ./สบรส./เขตสุขภาพ)
วิธกี ารติดตามประเมินผล ติดตามรายงานผลการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั จาก สบรส./เขตสุขภาพ
มาตรการที่ ๔ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ    
- จัดอบรมการจัดการ วิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลให้ สคร.และทีมข้อมูลจังหวัด
(ผู้รับผิดชอบ : สธฉ./สบรส./เขตสุขภาพ)
วิธีการติดตามประเมินผล  ให้ สคร.ติดตามการดำ�เนินงานของจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ๔๐ จังหวัด
มาตรการที่ ๕ ประสานการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้น (การออกใบอนุญาตขับขี่, การเพิ่มโทษกับ
ผู้ก่ออุบัติเหตุ)
- กระตุ้นมาตรการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญ ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เน้น เมา หมวก    
เข็มขัด และความเร็ว [ผู้รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค (สำ�นักโรคไม่ติดต่อ) /สธฉ.]

มาตรการที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล และประเมินผล

๖.๑ บูรณาการข้อมูลกับตำ�รวจและเอกชน [ผูร้ บั ผิดชอบ : กรมควบคุมโรค (สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ)]
วิธีการติดตามประเมินผล รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลชุดบูรณาการประเด็นปัญหาที่นำ�เสนอ
ต่อที่ประชุม ศปถ.
๖.๒ ประเมินผลการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ ๕ คณะ  ภายใต้ศูนย์อำ�นวยการ
ความปลอดภัยทางถนน [ผู้รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค (สำ�นักโรคไม่ติดต่อ)]
วิธกี ารติดตามประเมินผล ติดตามรายงานการประเมินผลตัวชีว้ ดั ของแต่ละคณะอนุกรรมการฯ
๕ คณะ
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สำ�นักโรคไม่ติดต่อดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ      
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้

การจัดทำ�แนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญของประเทศ  เป็นสาเหตุของการป่วย
พิการ และเสียชีวิต ตลอดจนเป็นภาระต่องบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต คนทีอ่ ายุมากกว่า ๔๐ ปีขนึ้ ไป มีความเสีย่ งในการเกิดหรือเสียชีวติ จากโรคหัวใจและ หลอดเลือด
ตามเหตุปจั จัยของแต่ละคน ซึง่ ได้แก่ พฤติกรรมเสีย่ ง (การกิน การออกกำ�ลังกาย  การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา)
ปัจจัยเสี่ยง (ความดันเลือดสูง น้ำ�ตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง น้ำ�หนักเกิน) มาตรการเชิงรุกในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง และโรคใน
ระยะเริ่มต้น เพื่อที่จะมีการดำ�เนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งการส่งไปรับการรักษาตั้งแต่
เริม่ แรก อันจะส่งผลให้ลดความรุนแรงของโรคในรายทีป่ ว่ ยแล้ว  และป้องกันโรคในรายทีม่ คี วามเสีย่ ง
กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบบริการจึงได้จัดทำ�แนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือดสำ�หรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ส่งต่อประชาชนกลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำ�แนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตัวชี้วัดของโครงการ
๑. แนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (๑ เรื่อง)
๒. ความพึงพอใจต่อแนวทางปฏิบตั กิ ารประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(ร้อยละ ๘๐)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. ศึกษา ทบทวน องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงวิธีการคัดกรอง
และประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
๒. แต่งตั้งที่ปรึกษาฯ/คณะทำ�งานในการจัดทำ�แนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาฯ/คณะทำ�งานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ�แนวทางปฏิบัติ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (๔ ครั้ง)
๔. จัดจ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(๔,๐๐๐ เล่ม)
๕. ชีแ้ จงและเผยแพร่เกีย่ วกับการใช้แนวทางปฏิบตั กิ ารประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

๗๘
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การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
ข้อมูลระบาดวิทยาจากระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ มีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อการกำ�หนด
นโยบาย มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ต้องเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและรวดเร็ว จึงมีความจำ�เป็นต้องพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ให้ได้ชุดข้อมูลเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน
วัตถุประสงค์
๑. พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายข้อมูลโรคไม่ติดต่อให้ใช้ประโยชน์ด้าน  
การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ประเมินชุดข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อระดับประเทศและระดับจังหวัด
ตัวชี้วัดของโครงการ
ข้อมูลมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับประเทศและระดับพืน้ ที  ่ (๒ เรือ่ ง)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�ข้อมูลมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับ
ประเทศและพื้นที่ สำ�หรับเครือข่ายในส่วนกลางและภูมิภาค (๑ ครั้ง/๒ วัน/๓๐ คน)
๒. ประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับประเทศและ
พื้นที่ สำ�หรับเครือข่ายในส่วนกลางและภูมิภาค (๑ ครั้ง/๒ วัน/๖๐ คน)
๓. ประชุมเครือข่ายในพื้นที่ (๔ ครั้ง/๑๕ คน/๒ วัน)
๔. ต่ออายุโปรแกรม SAS

การสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ พ.ศ.๒๕๕๗ (สำ�รวจทุก ๓ ปี)
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินได้กำ�หนดมาตรการพัฒนาการสื่อสารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จึงจำ�เป็นต้องมีฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  รวมถึงติดตามการดำ�เนินการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บในระดับประเทศ  กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อจึงได้
จัดทำ�โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดหาข้อมูลสถานะสุขภาพ  คุณภาพระบบบริการสุขภาพ และปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อของประชากรไทย
๒. เพื่อจัดทำ�ระบบและมาตรฐานของข้อมูลที่แสดงสถานะสุขภาพ คุณภาพระบบบริการ และ
ปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาสำ�คัญของประชากรไทย
     ๓. เพือ่ การคงอยูข่ องระบบเครือข่ายการสำ�รวจปัจจัยเสียงโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บในประชากร
ตัวชี้วัดของโครงการ
มีฐานข้อมูลผลการสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของประชากรอายุ ๑๕-๗๔ ปี
ในภาพรวมประเทศ รายภาค เขตการปกครอง  สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค ๑๒ เขต, เขต สปสช.
และระดับจังหวัดในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร (๑ ฐานข้อมูล)

๗๙

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. จ้างจัดทำ�กรอบและโปรแกรมสุ่มตัวอย่าง พร้อมจัดพิมพ์รายชื่อและจัดส่งให้ สคร.๑-๑๒
สสจ. ๗๖ จังหวัด (รวม จ.บึงกาฬ) และสำ�นักโรคไม่ติดต่อ (รวม กทม.) ๗๗ จังหวัดๆ ละ ๑,๗๒๘
ตัวอย่าง (จังหวัด)
๒. จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมจัดส่งให้ สคร. ๑-๑๒ สสจ. ๗๖ จังหวัด
(รวม จ.บึงกาฬ) และสำ�นักโรคไม่ติดต่อ (รวม กทม.)
๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเก็บข้อมูลภาคสนาม พร้อมจัดส่งให้ สคร. ๑-๑๒ สสจ. ๗๖ จังหวัด
(รวม จ.บึงกาฬ) และสำ�นักโรคไม่ติดต่อ (รวม กทม.)
๔. จ้างเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน ๑,๗๒๘ ตัวอย่าง
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานภาคสนามในการสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บแก่เจ้าหน้าที่ สคร. ๑-๑๒ และ สสจ. ๗๖ จังหวัด (ครู ก) (ไม่รวม กทม.) ๔ ภาคเพือ่ ทราบ
บทบาทหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพภาคสนาม  และเป็นวิทยากรร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การปฏิบัติงานภาคสนามในการสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บแก่เจ้าหน้าที่ เก็บ
ข้อมูลภาคสนาม (ครู ข)
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานภาคสนามในการสำ�รวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บแก่เจ้าหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลภาคสนาม โดยนักวิชาการจาก สคร. ๑-๑๒ และ สสจ. ๗๖ จังหวัด
ร่วมเป็นทีมวิทยากร (ครู ข) ๑๒ เขต เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลภาคสนามได้อย่างมีคุณภาพ
๗. เก็บข้อมูลภาคสนามโดยเจ้าหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลภาคสนามใน ๗๖ จังหวัดๆ ละ ๑,๗๒๘ ตัวอย่าง
(หรือแบบสัมภาษณ์) จาก สสจ. สสอ. สอ.ที่ผ่านการประชุมตามกิจกรรมที่ ๖ โอนให้เป็นค่าตอบแทน
การเก็บข้อมูล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๗๖ จังหวัด
๘. การออกปฏิบตั งิ านควบคุมคุณภาพภาคสนามของนักวิชาการจาก สคร. ๑-๑๒  (Internal audit)
โอนให้เป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนให้จังหวัดในความรับผิดชอบ
แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. การออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพภาคสนาม (External audit) โดยนักวิชาการจาก   
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ สำ�นักโรคไม่ติดต่อเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นจังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐. สำ�รองงบประมาณเพือ่ แก้ไขความผิดพลาดทีเ่ กิดจากขัน้ ตอนต่างๆ ของการสำ�รวจ ๒๐ จังหวัด
๑๑. จ้างสแกนข้อมูลและบันทึกข้อมูล (แบบสัมภาษณ์/จังหวัด)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
ทางสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการวิจัยทางสาธารณสุข
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อมีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังโรคไม่ตดิ ต่อ และการสนับสนุนการวิจยั ทางสาธารณสุข ร่วมกับการพัฒนาเครือข่ายให้มที กั ษะ
การใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อจัดทำ�สถานการณ์โรคไม่ติดต่อที่สามารถระบุถึงขนาด
และการกระจายของปัญหา ตลอดจนการประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมโรค สำ�หรับ
ประเด็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ยังมีความจำ�เป็นต้องดำ�เนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทาง

๘๐
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สาธารณสุขร่วมด้วย ดังนั้นการดำ�เนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ให้ความสำ�คัญในเนื้อหา ระบาดวิทยา
การเฝ้าระวังโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ ตลอดจนการวิจยั ทางสาธารณสุขทีใ่ ช้ขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูล
การเฝ้าระวังโรค และระบบฐานข้อมูลทางสุขภาพของพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก นับเป็นครัง้ ทีส่ องจาก ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงมีความจำ�เป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความต่อเนื่อง  ประกอบกับบุคลากร
ภายในกรมควบคุมโรค ส่วนหนึง่ เกษียณอายุราชการ การโอนย้าย การปรับเปลีย่ นสายงาน ทัง้ จำ�นวนของ
พนักงานราชการทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกส่วนหนึง่ ทัง้ ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค เพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์ส�ำ คัญ
และพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลในการจัดทำ�แผนงานป้องกันควบคุมโรคได้ในระดับเขตสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
๑. พัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจในระบาดวิทยา  
โรคไม่ติดต่อ
๒. พัฒนาบุคลากรทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคสามารถจัดทำ�สถานการณ์โรคไม่ตดิ ต่อจาก
การใช้ข้อมูลทางระบบสุขภาพของประเทศ
๓. บุคลากรที่ผ่านการอบรมจาก สคร.ที่ ๑, ๒, ๔, ๖, ๑๐ และ ๑๒ สามารถจัดทำ�ร่างสถานการณ์
โรคไม่ติดต่อในพื้นที่ได้  
๔. พัฒนาทักษะบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่
๕. พัฒนาบุคลากรทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคให้มที กั ษะการทำ�วิจยั ทางสาธารณสุข ในพืน้ ที่
๖. บุคลากรที่ผ่านการอบรมจากสคร.ที่ ๑, ๒, ๔, ๖, ๑๐ และ ๑๒ สามารถจัดแผนงานการวิจัย
ในพื้นที่ได้
ตัวชี้วัดของโครงการ
๑. หลักสูตรการใช้ข้อมูลเพื่อการจัดทำ�สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ (๑ หลักสูตร)
๒. หลักสูตรการวิจัยทางสาธารณสุข (๑ หลักสูตร)
๓. บุคลากรจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับการอบรม (๒ รุ่น/๑๔๔ คน)
๔. ร่างสถานการณ์โรคไม่ติดต่อในพื้นที่ (๖ ชุด)
๕. โครงร่างการวิจัยทางสาธารณสุขในระดับพื้นที่ (๖ ชุด)
๖. ร้อยละ ๗๐ ของจำ�นวนผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ (๕๑ คน)
๗. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรเข้าอบรมครบตามระยะเวลาในการประชุม (๖๕ คน)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. การลงพื้นที่เขต เพื่อเตรียมความพร้อมระบบฐานข้อมูล
๒. ประชุมคณะผู้จัดการอบรม
๓. ดำ�เนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการจัดทำ�
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ
๔. การนิเทศติดตามการจัดทำ�ร่างสถานการณ์โรคในพื้นที่เขต
๕. การนิเทศติดตามการจัดทำ�ร่างโครงการวิจัยทางสาธารณสุขในพื้นที่เขต
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

การพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานกระบวนการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนและโรงเรียน (เกลือ ไขมัน)
โซเดียมเป็นแร่ธาตุทจี่ �ำ เป็นต่อร่างกายและต้องการจากการบริโภคเท่านัน้ แต่เนือ่ งจาก มีหลักฐาน
ยืนยันว่าประชาชนไทยได้รับโซเดียมในปริมาณสูงกว่าค่าที่แนะนำ�ให้ได้รับต่อวันโดยไม่เกิดอันตราย
(Upper limit) คือ ๒,๔๐๐ มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน กรมควบคุมโรคในฐานะ National Health Authority
จึงมีความจำ�เป็นเร่งด่วนในการดำ�เนินงานเพือ่ ลดการบริโภคเกลือในประชากรไทย เนือ่ งจากการลด
การได้รบั โซเดียมนัน้ นำ�ไปสูก่ ารลดโรคไม่ตดิ ต่อได้อย่างมีนยั สำ�คัญ การสร้างความรูค้ วามเข้าใจและ
ความตระหนักรูใ้ นการลดการบริโภคเกลือ และการสือ่ สารเตือนภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพในชุมชนนัน้ ควร
ดำ�เนินงานผ่านสื่อบุคคล ได้แก่ อสม.และครู เนื่องจากเป็นบุคคลสำ�คัญที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้
แก่ชมุ ชนและเพือ่ ให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรพัฒนาให้มเี ครือ่ งมือเพือ่ สนับสนุน
การดำ�เนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือและลดโอกาสในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้นสำ�นัก
โรคไม่ติดต่อจึงได้พัฒนาชุดความรู้ (Tool Kit) สำ�หรับครู และ อสม. เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน
กระบวนการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนและโรงเรียน
วัตถุประสงค์
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำ�เนินงานเพือ่ ลดการบริโภคเกลือและการลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
๒. สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการดำ�เนินงานเพือ่ ลดการบริโภคเกลือและการลดโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรัง
๓. มีกลไกและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการจัดการลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ตัวชี้วัดของโครงการ
๑. จำ�นวนชุดความรู้สำ�หรับครู เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับ
เกลือและผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและชุมชน (๑,๐๐๐ ชุด)
๒. จำ�นวนชุดความรู้สำ�หรับ อสม. เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในชุมชน (๑,๐๐๐ ชุด)
๓. รายงานสรุปผล “ประสิทธิภาพและผลการประเมินชุดความรู้ (Tool Kit) สำ�หรับครูและ  
อสม. เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงานกระบวนการควบคุมและลดปัจจัยเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังในชุมชน
และโรงเรียน” (๒๐๐ เล่ม)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. จัดตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำ�งาน เพื่อทบทวนความรู้และรูปแบบของชุดความรู้ (Tool
Kit) สำ�หรับครู และ อสม.ที่เหมาะสม (๑ ทีม)
๒. ประชุมราชการเพื่อวางแผนพัฒนารูปแบบของชุดความรู้ (Tool Kit) สำ�หรับ ครู และ อสม.  
และเนือ้ หาทีใ่ ช้ในการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย [คณะทีป่ รึกษากรมควบคุมโรค,    กรมอนามัย,
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองสุขภาพเพื่อประชาชน และกองสุขศึกษา), เครือข่ายลดบริโภคเค็ม,
แผนงานเครือข่ายป้องกันโรคไม่ติดต่อ] (๑ ครั้ง)
๓. จ้างเหมาผลิตพร้อมจัดส่งชุดความรู้ (Tool Kit) สำ�หรับครู และ อสม. เพื่อสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานกระบวนการควบคุมและลดปัจจัยเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังในชุมชนและโรงเรียน (๒,๐๐๐ ชุด)

๘๒
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๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพของชุดความรู้ (Tool Kit)
สำ�หรับครู และ อสม. ในพื้นที่นำ�ร่องเขตภาคกลาง (๑ ครั้ง)
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพของชุดความรู้ (Tool Kit)
สำ�หรับครู และ อสม. ในพื้นที่นำ�ร่องจังหวัดตรัง (๑ ครั้ง)
๖. ประชุมราชการเพื่อสรุปการดำ�เนินงานและประสิทธิภาพของชุดความรู้ (Tool Kit) (๑ ครั้ง)
๗. จัดพิมพ์รายงานสรุปผล “ประสิทธิภาพและผลการประเมินชุดความรู้ (Tool Kit) สำ�หรับครู
และ อสม. เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานกระบวนการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในชุมชนและโรงเรียน” (๒๐๐ เล่ม)

การถอดบทเรียนการดำ�เนินงานสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
สำ�นักโรคไม่ติดต่อและสำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดทำ�เกณฑ์การพัฒนา “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข” เพื่อให้สถานประกอบการนำ�ไปปฏิบัติ โดยยึดกรอบแนวคิด Healthy Workplace ของ
WHO ๒๐๐๘ และส่วนหนึง่ ดัดแปลงมาจากเกณฑ์การประเมิน “สถานทีท่ �ำ งานน่าอยู่ น่าทำ�งาน (Healthy
Workplace)” ของกรมอนามัย และในปี ๒๕๕๖ ได้มกี ารนำ�เกณฑ์ดงั กล่าวไปทดลองปฏิบตั ิ โดยขอความ
ร่วมมือจาก สคร. ๑-๑๒ และ สสจ.ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน สำ�นักโรคไม่ติดต่อจึงได้
ดำ�เนินงานต่อเนื่องในปี ๒๕๕๗ และมีแนวคิดที่จะนำ�รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โดยยึดชุมชนเป็นฐานหรือเป็นเจ้าของในการดังกล่าวเข้าไปดำ�เนินการในสถานประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน (Community Based Interventions) โดยจะมีการดำ�เนินการ นำ�เกณฑ์การพัฒนาฯ
ไปตรวจประเมินสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน และมีการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายผูร้ บั ผิดชอบ
เพื่อขยายผลโครงการฯ และผลักดันเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเข้าไปในสถาน
ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
วัตถุประสงค์
๑. ได้สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านเกณฑ์
๒. สร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการวัยทำ�งาน   ปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
๓. ได้บทเรียนที่มีทั้งจุดดี จุดด้อย และจุดที่ต้องนำ�ไปพัฒนาต่อไป
ตัวชี้วัดของโครงการ
๑. จำ�นวนสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยจังหวัดละ   ๑๐ แห่ง
(นับรวมได้หมดทั้ง ๓ setting) (อย่างน้อยจังหวัดละ ๑๐ แห่ง)
๒. จำ�นวนสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินอย่างน้อยจังหวัดละ
๑๐% (อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง)
๓. รายงานการถอดบทเรียน การดำ�เนินงานภายใต้โครงการถอดบทเรียนการดำ�เนินงาน
สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (๑ เรื่อง)
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กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. ประชุมคณะทำ�งานผูร้ บั ผิดชอบภายใต้โครงการวัยทำ�งาน ปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข
เพื่อบูรณาการความร่วมมือและวางแผนขยายผลโครงการ (๒ ครั้ง)
๒. ประชุมคณะทำ�งาน เพือ่ เตรียมการตรวจประเมินสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน (๒ ครัง้ )
๓. การตรวจประเมินสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
๔. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถอดบทเรียนจากการตรวจประเมินสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
๕. ประชุมคณะทำ�งานเพื่อเตรียมการจัดแถลงข่าวและมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชน
๖. จัดแถลงข่าวและมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างแรงจูงใจ
เข้าร่วมโครงการ
๗. ประชุมคณะทำ�งานเพื่อจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการประเมินผลการดำ�เนินงาน
สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
๘. จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการประเมินผลการดำ�เนินงานสถานประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

การบูรณาการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพ
ในการปรึกษาลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ กรมควบคุมโรคโดยสำ�นักโรคไม่ติดต่อได้จัดหลักสูตร  
การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อสำ�หรับบุคลากรสาธารณสุขจาก
โรงพยาบาล  สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค และได้จัดตั้งศูนย์การ
ปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จำ�นวน ๑๖ แห่ง  เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานการปรึกษาที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีเครือข่ายที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ปรึกษา จัดการกับพฤติกรรมเสี่ยง และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ดังนั้น
สำ�นักโรคไม่ติดต่อจึงได้จัดทำ�โครงการบูรณาการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพ
ในการปรึกษาลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำ�เนินงาน ที่สอดคล้องกันและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ บูรณาการแนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Health literacy, DPAC, Health Coaching)
และแนวทางการส่งต่อ (กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ)
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคในการปรึกษา
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ
ตัวชี้วัดของโครงการ
๑. จำ�นวนแนวทางการบูรณาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดโรคไม่ตดิ ต่อ (Health literacy, DPAC,
Health Coaching) และแนวทางการส่งต่อ (กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ) (๑ แนวทาง)
๒. จำ�นวนเขตที่มีบุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ (๑๒ เขต)
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กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำ�หรับดำ�เนินการ
๒. แต่งตั้งที่ปรึกษาฯ/คณะทำ�งานโครงการฯ
๓. ประชุมเพื่อจัดทำ�แนวทางการบูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อ (Health
literacy, DPAC, Health Coaching) และแนวทางการส่งต่อ (กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ) (๒ ครั้ง)
๔. ประชุมเตรียมการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อแก่บุคลากรสาธารณสุขของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค

การสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกัน ควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในประชากรและชุมชน ปี ๒๕๕๗
การจัดการลดปัจจัยเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังนัน้ มีหลากหลายกลยุทธ์ หนึง่ ในกลยุทธ์ทสี่ �ำ คัญคือ
กลยุทธ์การสือ่ สารเตือนภัย ดังนัน้ สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อจึงได้น�ำ กลยุทธ์การสือ่ สารเตือนภัยมาเป็นกลยุทธ์
ในการเข้าถึงประชาชนให้ได้รับรู้ภัย อันตรายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อให้เกิดความตระหนักในการ
ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในประชากรและชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ จึง
ได้จัดทำ�โครงการสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกัน ควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในประชากรและชุมชน ปี ๒๕๕๗ เพือ่ สือ่ สารข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ  ให้ประชาชน
เกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรค นำ�มาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   ลดปัจจัยเสี่ยงและ
ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงรับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๒. เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารเตือนภัยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากร
และชุมชน
๓. พัฒนาทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารเตือนภัย
ตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการประเมินการรับสื่อ (๑ รายงาน)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. จ้างเหมาผลิตสื่อต้นแบบและประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกัน
ควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรและชุมชน (อาหาร อารมณ์ ออกกำ�ลัง
กาย สุรา สูบบุหรี่) ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ดังนี้ ๑. Cable TV ได้แก่ PSI, GMMz ,CTH ๒. ฟรีทีวี
ได้แก่ ช่อง NBT และ ๓. วิทยุในเครือกรมประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
๒. จัดทำ�ประเด็นสารรณรงค์ ปี ๒๕๕๗ (วันหัวใจโลก วันอัมพฤกษ์-อัมพาตโลก วันเบาหวานโลก  
และวันความดันโลหิตสูงโลก)
๓. จ้างเหมาผลิตสือ่ ต้นแบบเพือ่ ใช้ส�ำ หรับการจัดนิทรรศการสือ่ สารเตือนภัยเพือ่ ป้องกัน ควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรและชุมชน

๘๕

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๔. ร่วมบูรณาการงานสือ่ สารเตือนภัยเพือ่ ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสีย่ งทีก่ อ่ ให้เกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ในประชากรและชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวง
สาธารณสุข
๕. สรุปและประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นแกนหลักในการประสานงานด้านการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนกับหน่วยงานทัง้ ในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นกลไกการทำ�งานด้านการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน
ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปตามแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
จึงจัดทำ�โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อบูรณาการงานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บของทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และ
ประสานเชื่อมโยงการดำ�เนินงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. เพื่อดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนน               
๓. เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการดำ�เนินงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามแผนแม่บทแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓
๔. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำ�เนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์
ให้มีความยั่งยืน
ตัวชี้วัดของโครงการ
๑. มีระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ (๑ เรื่อง)
๒. ข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนทีไ่ ด้จากการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานมีความครอบคลุม
ถูกต้อง ครบถ้วน
๓. มีรปู แบบการดำ�เนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์   (๒ พืน้ ที)่
๔. จำ�นวนบุคลากรที่รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดได้รับการพัฒนาความรู้
และสามารถนำ�ข้อมูลจากหลายแหล่งไปใช้ประโยชน์ (๑๒๐ คน)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. จัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข/
คณะกรรมการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน Road safety /คณะทำ�งานผูเ้ ชีย่ วชาญ/นักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ (๔ ครั้ง)
๒. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผล ในคณะกรรมการ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน (๕ ครั้ง)
๓. ดำ�เนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัย
ทางถนน (๒ ครั้ง)
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๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในระดับจังหวัดให้สามารถนำ�ข้อมูลจาก
หลายแหล่งไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๕. พัฒนารูปแบบการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยทางถนนในเด็ก :  การส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ปีที่ ๒

การดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�และการบาดเจ็บในเด็ก
กรมควบคุมโรคซึ่งเป็นแกนหลักในการดำ�เนินการป้องกันการจมน้ำ�ของเด็กในประเทศไทย
โดยได้ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้มีการดำ�เนินงานในมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับ
พืน้ ทีแ่ ละระดับประเทศมาอย่างต่อเนือ่ ง และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำ หนด
ให้การดำ�เนินการป้องกันเด็กจมน้ำ�เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำ�หนดไว้ว่าในอีก
๕ ปี อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ�ของเด็กอายุต่ำ�กว่า ๑๕ ปี  ต้องไม่เกิน ๘ ต่อประชากรเด็กแสนคน
และมอบหมายให้กรมควบคุมโรคโดยสำ�นักโรคไม่ติดต่อเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนั้น
เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ จากการจมน้�ำ ของเด็กไทย และบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ ดั ของกระทรวงสาธารณสุข
ตามทีก่ �ำ หนด สำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อจึงเห็นว่าควรมีการดำ�เนินโครงการป้องกันเด็กจมน้�ำ และการบาดเจ็บ
ในเด็ก
วัตถุประสงค์
         เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ�/การบาดเจ็บในเด็กในระดับจังหวัด/พื้นที่
ตัวชี้วัดของโครงการ
จำ�นวนหน่วยงานระดับจังหวัด / พื้นที่มีการดำ�เนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ� / บาดเจ็บในเด็ก
(๕ หน่วยงาน)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำ�เนินงานป้องกัน
เด็กจมน้ำ�/บาดเจ็บในเด็ก (๒ ครั้ง)
๒. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตาม/ประเมินผลการดำ�เนินงาน (๒ ครั้ง)

การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการจมน้ำ�และการบาดเจ็บในเด็ก
กรมควบคุมโรคได้กำ�หนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกัน
เด็กจมน้ำ� และได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมีจุดเน้นของแต่ละปี  
ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นสำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จึงเล็งเห็นว่าในปี ๒๕๕๗ ควรมี   
การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ�และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันเด็กจมน้ำ�ภายใต้
โครงการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ�ขึ้น เพื่อให้เกิดกระแสการป้องกันเด็กจมน้ำ�ในวงกว้าง   
ั หาการบาดเจ็บอืน่ ๆ
นอกจากอุบตั เิ หตุจากการตกน้� ำ จมน้�ำ จะเป็นสาเหตุการเสียชีวติ ทีส่ �ำ คัญแล้ว ยังมีปญ
อีกที่สำ�คัญในกลุ่มเด็กซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละวัย เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน สัตว์กัด  การถูก
ทำ�ร้าย การพลัดตก หกล้ม ไฟไหม้ น้ำ�ร้อนลวก ไฟฟ้าดูด ซึ่งต้องมีการดำ�เนินการเพื่อควบคุมป้องกัน

๘๗

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ�
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันเด็กจมน้ำ�และการบาดเจ็บในเด็ก
ตัวชี้วัดของโครงการ
๑.  จำ�นวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ� (๔๐๐ คน)
๒. จำ�นวนสื่อที่เผยแพร่ (๓ เรื่อง)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑.   จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ� (๑ ครั้ง)
๒.  ผลิตหนังสือ/เอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สื่อการเรียนการสอน/เอกสารเตือนภัย (๓ เรื่อง)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ
การบาดเจ็บเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ประชากรโลกเสียชีวิต
บาดเจ็บและพิการเป็นจำ�นวนมาก และเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดย
ร้อยละ ๙๐ ของการสูญเสียนี้เกิดขึ้นในประเทศที่กำ�ลังพัฒนาที่มีฐานะยากจนหรือ มีฐานะปานกลาง  
ขณะที่ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตปีละกว่า ๒ หมื่นคน พบว่า ๑ ใน ๓ เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและ
คนวัยทำ�งาน ทัง้ นีร้ ฐั บาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำ�คัญและมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวติ
จากการบาดเจ็บลง
วัตถุประสงค์
๑. ทบทวนสถานการณ์และพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
๒. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเดิม  สร้าง และเพิม่ ความเข้มแข็งแก่เครือข่ายใหม่ใน การดำ�เนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บ
ตัวชี้วัดของโครงการ
เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (๑๒ เครือข่าย)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. ทบทวนสถานการณ์ความรุนแรงและการดำ�เนินงานในประเทศไทย
๒. ทบทวนสถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุประเทศไทย
๓. พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ
๔. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ

๘๘
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การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
สำ�นักควบคุมการบริโภคยาสูบ
และสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำ�ปี ๒๕๕๗
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ  สำ�นักควบคุมการบริโภคยาสูบ  และสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสำ�นักงานวิชาการในส่วนกลางที่มีบทบาทพัฒนาองค์ความรู้ กฎหมาย
กฎระเบียบ สื่อสารเตือนภัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนผลักดันนโยบาย สนับสนุนเครือข่าย
รวมทัง้ การดำ�เนินงานร่วมกันในการดำ�เนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ บูรณาการการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บของสำ�นัก
โรคไม่ตดิ ต่อ สำ�นักควบคุมการบริโภคยาสูบ และสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
๒. เพื่อสรุปผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา ของ ๓ สำ�นักฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งอุปสรรค
ในการดำ�เนินงานร่วมกัน
๓. เพื่อนำ�ผลการประชุมที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการดำ�เนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูป ของ
การบูรณาการทั้งโรคและปัจจัยเสี่ยง
๔. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ๓ สำ�นัก
ตัวชี้วัดของโครงการ
๑. แนวทางการดำ�เนินงานในรูปของการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำ�นักโรคไม่ติดต่อ สำ�นัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ และสำ�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำ�ปี ๒๕๕๗
๒. สรุปผลจากการประชุมนำ�เสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนางาน
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ  สำ�นักควบคุมการบริโภคยาสูบ  และสำ�นักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำ�ปี ๒๕๕๗

การจัดทำ�แนวทางด้านสาธารณสุข
ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการจัดการกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
อย่างจริงจัง การเปลีย่ นแปลงของร่างกายจากโรคไม่ตดิ ต่อในระยะแรกนัน้ มักไม่มอี าการ คนจำ�นวนมาก
จึงเพิกเฉยและไม่จดั การกับปัญหาดังกล่าวตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้นทำ�ให้มกี ารสะสมของปัจจัยเสีย่ งและได้รบั
การวินจิ ฉัยเมือ่ โรคมีการดำ�เนินไปมากแล้ว  ดังนัน้ แนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศจึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็นในการจัดการกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๘๙

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดทำ�แนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังระดับประเทศ
ตัวชี้วัดของโครงการ
แนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังระดับประเทศ (๑ เรื่อง)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. ศึกษา  ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม   
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังของระดับนานาชาติและศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
๒. แต่งตั้งที่ปรึกษาฯ/คณะทำ�งานในการจัดทำ�แนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาฯ/คณะทำ�งานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ�แนวทาง
ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ (๔ ครั้ง)
๔. จัดจ้างพิมพ์แนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับ
ประเทศ (๒,๐๐๐ เล่ม)

การพัฒนายุทธศาสตร์การดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ
ปัจจัยความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บทีส่ �ำ คัญคือการทีภ่ าคีเครือข่าย
ในทุกภาคส่วนของทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับชาติจนถึงระดับพืน้ ทีไ่ ด้มาร่วมกันดำ�เนินงานเฝ้าระวัง  ปอ้ งกัน
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บภายใต้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านต่างๆ มีการร่วมมือ ร่วมใจกันผลักดันนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
เชือ่ มโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในด้านนโยบายการวางแผนในระดับ
ต่างๆ ตลอดจนมาตรการที่จะป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งระบบการติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บระดับ
นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ใิ นภาพรวมประเทศ (National Program) ตลอดจนแผนปฏิบตั กิ าร ตัวชีว้ ดั ในระดับต่างๆ
ให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข
๒. เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๓. เพื่อสรุปผลการดำ�เนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ  ตลอดจนตัวชี้วัดระดับต่างๆ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตัวชี้วัดของโครงการ
๑. สรุปรายงานการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บระดับ
นโยบายสู่การปฏิบัติในภาพรวมประเทศ (National Program)
๒. (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารพร้อมกรอบวงเงินประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ
๓. รายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ในระดับต่างๆ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๙๐
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๔. สรุปรายงานผลการดำ�เนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและ
การบาดเจ็บ  ตลอดจนตัวชี้วัดระดับต่างๆ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บระดับ
นโยบายสู่การปฏิบัติในภาพรวมประเทศ (National Program) ร่วมกับสคร.ที่ ๑ - ๑๒
๒. ประชุมพิจารณากรอบทิศทางการดำ�เนินงานแผนงาน /โครงการของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตลอดจนตัวชี้วัดระดับ
ต่างๆ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๔. ประชุมสรุปผลการดำ�เนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ  ตลอดจนตัวชี้วัดระดับต่างๆ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

การจัดการความรู้ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วยการบ่งชี้ความรู้
เนื่องจากความรู้ในองค์การมีอยู่มากมาย จึงต้องสำ�รวจว่าความรู้ที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถ
บรรลุยุทธศาสตร์คืออะไร ภายในองค์การมีความรู้นี้อยู่หรือไม่ และยังต้องการความรู้อะไรที่จำ�เป็น
การสร้างและแสวงหาความรู้ คือการรู้ว่าความรู้ต่างๆ กระจัดกระจายอยู่ที่ใคร ในรูปแบบใด การจัดเก็บ
รวบรวม การประมวลกลัน่ กรองความรู   ้ และสังเคราะหฺค์ วามรูใ้ ห้เป็นระบบ มีการถ่ายทอด แลกเปลีย่ น
และแบ่งปันความรู  ้ มกี ารเรียนรูร้ ว่ มกัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใส่ใจและแบ่งปัน ซึง่ เป็นรากฐานสำ�คัญ
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและภารกิจของสำ�นัก
โรคไม่ติดต่อ
๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสำ�นักโรคไม่ติดต่อ และสามารถ
นำ�ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดของโครงการ
รูปเล่มการถอดบทเรียน ๑ ฉบับ
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะทำ�งานการจัดการความรู้ของสำ�นักโรคไม่ติดต่อ  
๒. อบรมให้ความรูแ้ ก่คณะทำ�งานการจัดการความรูข้ องสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ (๒ ครัง้ ๆ ละ ๑ วัน)
๓. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถอดบทเรียนองค์ความรูจ้ ากตัวบุคคล และแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องสำ�นัก
โรคไม่ติดต่อ (๑ ครั้ง/๓ วัน)
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากตัวบุคคล การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
โดยคณะทำ�งานการจัดการความรู้โรคไม่ติดต่อ (๑ ครั้ง/๒ วัน)
๕. จัดทำ�รูปเล่มการถอดบทเรียน (๑๐๐ เล่ม)       

๙๑

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานตามนโยบายของ
กรมควบคุมโรค ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสำ�คัญของการพัฒนาระบบราชการไทย
ทีต่ อ้ งการให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทำ�งาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนำ�เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเครือ่ งมือดำ�เนินการ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๔๙ และสำ�นักโรคไม่ตดิ ต่อ
ได้น�ำ เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครือ่ งมือสำ�หรับการประเมินองค์การด้วยตนเอง
และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงองค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำ�นักฯ ผ่านการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ที่กรมกำ�หนด
ตัวชี้วัดของโครงการ
๑. รายงานผลการดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของสำ�นักโรคไม่ติดต่อตาม
นโยบายกรมควบคุมโรค
๒. ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำ�นัก
โรคไม่ติดต่อตามนโยบายกรมควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคกำ�หนด (๕ ขั้นตอน)
กิจกรรมการดำ�เนินงาน
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนลักษณะสำ�คัญขององค์กร (๑ ครั้ง)
๒. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะบุคลากรในการเขียนผลงานเพือ่ ขอรับรางวัลผลงานคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ร.กำ�หนด (๑ ครั้ง)
๓. ประชุมคณะทำ�งานเพื่อประเมินองค์กรด้วยตนเองและจัดทำ�แผนพัฒนาองค์กร (๒ ครั้ง)
๔. ประชุมถ่ายทอดสื่อสารในการตอบแบบสำ�รวจผ่านระบบออนไลน์และจัดทำ�แผนพัฒนา
องค์กรตามแบบฟอร์มที่กรมฯ กำ�หนด (๑ ครั้ง)
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงาน
คุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ก.พ.ร.กำ�หนด (๑ ครั้ง)
๖. ประชุมคณะทำ�งานติดตามความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร และ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร (๒ ครั้ง)
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หน้ากิจกรรม
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หน้ากิจกรรม
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