คณะผู้จัดทำ
ทีป่ รึกษา

ดร.นายแพทย์ภานุวฒ
ั น์
แพทย์หญิงจุรพี ร
นายแพทย์ชฤู ทธิ์
ผศ.ดร.ศุภวรรณ

ผูจ้ ดั ทำ

ปานเกตุ
คงประเสริฐ
เต็งไตรสรณ์
มโนสุนทร

ผูอ้ ำนวยการสำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
รองผูอ้ ำนวยการสำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
รองผูอ้ ำนวยการสำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
รองผูอ้ ำนวยการสำนักโรคไม่ตดิ ต่อ

กลุม่ ยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
โทรศัพท์ 0 2590 3984, 0 2590 3970
โทรสาร 0 2590 3972

บรรณาธิการ

นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล

หัวหน้ากลุม่ ยุทธศาสตร์และแผนงาน

เจ้าของและจัดพิมพ์เผยแพร่

1. กลุม่ บริหารทัว่ ไป
2. กลุม่ ยุทธศาสตร์และแผนงาน
3. กลุม่ พัฒนาองค์กร
4. กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
5. กลุม่ พัฒนาระบบสาธารณสุข
6. กลุม่ ป้องกันการบาดเจ็บ
สำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://www.thaincd.com

จำนวนและปีทจ่ี ดั พิมพ์

จำนวน 1,400 เล่ม ปีทพ่ี มิ พ์ พ.ศ.2557

พิมพ์ท่ี

สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

สารจากผู้อำนวยการ
สำนักโรคไม่ติดต่อ
สำนักโรคไม่ติดต่อจัดส่งรายงานประจำปีให้กับหน่วยงานสาธารณสุข
ต่างๆ และลงเผยแพร่ ใน Website ของสำนักโรคไม่ติดต่อด้วย ซึ่งจากการ
ตอบกลับแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า ได้รับการตอบรับอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจบุคลากรสาธารณสุขได้นำข้อมูลในรายงานประจำปีไปใช้ประโยชน์
ในการดำเนินงานคลินิกโรคไม่ติดต่อ ใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผน
การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน ตลอดจนใช้เป็นสื่อ
การสอนนักศึกษาแพทย์ พยาบาล อสม. และญาติผู้ป่วย เป็นต้น ดังนั้น
ในรายงาน ประจำปีฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่แสดงให้เห็นภาพของ
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค แผนยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน เฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ในปี 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน) ได้มี
นโยบายสำคัญ มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาค มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้สามารถทำงาน
ได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ และดำเนินตามหลักการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา คือ “ทำเลย ทำจริง ทำให้เ้ ห็นผล และทำต่อเนือ่ ง” รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์
นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์)
มีหลัก 3 ประการในการทำงาน คือ 1.เรียบง่าย 2.สามัคคี และ 3.มีธรรมาภิบาล ร่วมกับชาวสาธารณสุขทุกคน
ผมขอขอบคุณบุคลากรจากกลุ่มต่างๆ ของสำนักโรคไม่ติดต่อที่ได้ดำเนินงานรวบรวม เรียบเรียง
และวิเคราะห์ข้อมูลด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน หากมีข้อผิดพลาดประการใด สำนักโรคไม่ติดต่อ
ขอน้อมรับไว้แก้ไขในโอกาสต่อไป และหากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาทางวิชาการ ขอได้โปรด
แจ้งให้สำนักโรคไม่ติดต่อทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
ธันวาคม 2557

ก

สารบัญ
หน้า
Ù สารจากผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
Ù สารบัญตาราง และสารบัญแผนภาพ

ก
ข-ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
Ùคณะผู้บริหารของสำนักโรคไม่ติดต่อ
Ùวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
Ùโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลังของสำนักโรคไม่ติดต่อ
Ùบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
Ùหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ
Ùผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสำนักโรคไม่ติดต่อ

2
3
4
5
6
11

ส่วนที่ 2 นโยบายด้านสาธารณสุข

Ùนโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์)
Ùทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557

ส่วนที่ 3 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

Ùสถานการณ์การตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Ùสถานการณ์การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Ùสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Ùสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
Ùสถานการณ์การจมน้ำ

14

18
21
23
24
26
33

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่สำคัญ
Ù ผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ส่วนที่ 5 นโยบายและทิศทางการดำเนินงานแผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Ùนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

38

76

ส่วนที่ 6 ภาพกิจกรรม
Ùรวมภาพกิจกรรม

90

ข

สารบัญแผนภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3

ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 9
ภาพที่ 10
ภาพที่ 11
ภาพที่ 12
ภาพที่ 13
ภาพที่ 14
ภาพที่ 15
ภาพที่ 16

หน้า
แสดงอัตราตายต่อประชากร แสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ(โรคความดัน 21
โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.2546 –
2556 ทั่วประเทศ (รวม กทม.)
แสดงอัตราตายต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม 22
มะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูก ปี พ.ศ.2549 – 2556
แสดงอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญได้แก่ โรคความดัน 24
โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และ
โรคเบาหวาน ตามกลุ่มสาเหตุป่วย (75 โรค) จากสถานบริการสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2546 – 2556 ทั้งประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในเพศชาย ที่พบจากการสำรวจ 25
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 (พ.ศ.2546 - 2547)และครั้งที่ 4
(พ.ศ.2551 - 2552)
เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในเพศหญิงที่พบจากการสำรวจ 26
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 (พ.ศ.2546 - 2547) และครั้งที่ 4
(พ.ศ.2551 - 2552)
จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนน (V01 – 26
V89) ปี 2543 - 2556
จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนน (V01- 27
V89 ) ปี 2556
อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) ปีงบประมาณ 27
2557 (ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557) แยกรายเขตบริการสุขภาพ
อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) ปีงบประมาณ 28
2557 (ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557) แยกรายเขต สคร.
จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) แยกรายจังหวัดปี 2556
29
30
อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) แยกรายจังหวัดปี 2556
จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) จำแนกตามเพศ ปี 2556
31
จำนวนการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2556
31
32
จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) จำแนกตามประเภทของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน ปี 2556
จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V79 ) จำแนกตามกลุ่มอายุและประเภท 32
ยานพาหนะ ปี 2556
จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) จำแนกรายเดือน ปี 2556
33

คก

สารบัญแผนภาพ (ต่อ)
หน้า
34

ภาพที่ 17

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
จากการตกน้ำ จมน้ำ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 - 2556

ภาพที่ 18

อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการตกน้ำ
จมน้ำ ประเทศไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2547 - 2556

34

ภาพที่ 19

การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556
จำแนกตามเขตพื้นที่เสี่ยง

36

ภาพที่ 20

ความเชื่อมโยงเป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานใน
แต่ละระดับ

78

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 แสดงอัตราตายต่อประชากร แสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ

(โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน)
ปี พ.ศ.2546 – 2556 ทั่วประเทศ (รวม กทม.)

ตารางที่ 2 อัตราตายต่อประชากร แสนคน ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด มะเร็ง

เต้านม มะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูกในภาพรวมของประเทศ ปี พ.ศ.2549 –
2556
ตารางที่ 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ หรือ
อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน ตามกลุ่มสาเหตุป่วย (75 โรค) จากสถานบริการ
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2546 – 2556 ทั้งประเทศ ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของพฤติกรรมสุขภาพในประชากรไทยอายุ 15 - 74 ปี จากการสำรวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2548, 2550 และ 2553

ง

หน้า
21

22
23

24

ส่วนที่๑
ข้อมูลทั่วไป

รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

คณะผู้บริหารของสำนักโรคไม่ติดต่อ

ดร.นายแพทยภานุวัฒน ปานเกตุ
ผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ
แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ
นายแพทยเชี่ยวชาญ
รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

นายแพทยชูฤิทธิ์ เต็งไตรสรณ
นายแพทยเชี่ยวชาญ
รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ

ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผูอำนวยการสำนักโรคไมติดตอ
และหัวหนากลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและแผน

นางนงนุช ตันติธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมปองกันการบาดเจ็บ
นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมบริหารทั่วไป
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นางนิตยา พันธุเวทย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหนากลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาองคกร

5.1 มีกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ และ
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
6.1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6.2 บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงตามค่านิยมของกรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ในระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ

6.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
6.1.2 พัฒนาระบบการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
6.2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
6.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
6.2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำหนด

5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
5.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวม
ของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร

องค์กรและศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง

4.1.1 พัฒนากลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมและการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามมาตรฐาน

4.1 มีกลไกการจัดเตรียมความพร้อมและบูรณาการระบบตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน

3.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารสาธารณะให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3.1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ประเด็นสารและสื่อต้นแบบให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะด้าน

นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
3.1 มีกลไกการสื่อสารสาธารณะ และประชาสัมพันธ์ ที่ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน

2.1.1 พัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้ได้มาตรฐานสากล
2.1.2 พัฒนากลไกและศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

2.1 เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ยอม
รับในระดับประเทศ

ประสานความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายภายในประเทศ และ
นานาชาติในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้

กลยุทธ์

1.1 ภาคีเครือข่ายทุกระดับสามารถบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและ

ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ และนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้ได้มาตรฐาน
2. ถ่ายทอด สนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ และนวัตกรรมแก่ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในระดับประเทศ
4. ผลักดันนโยบายสาธารณะด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์การชั้นนำด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของประเทศและระดับนานาชาติภายใน ปี 2563”

1.1.1 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกระดับเพื่อการดำเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐาน
1.1.2 ส่งเสริม ผลักดันให้เครือข่ายร่วมมือให้มีการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
1.1.3 พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีเครือข่ายทัง้
ระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ
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4
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- ข้าราชการ 9 คน
- พนักงานราชการ 6 คน
- พนักงานกระทรวงฯ
2 คน

- ข้าราชการ 6 คน
- พนักงานราชการ 2คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

- ข้าราชการ 10 คน
- พนักงานราชการ 4 คน
- พนักงานกระทรวงฯ
1 คน

กลุ่มพัฒนาระบบ
สาธารณสุข

- ผู้อำนวยการ
- รองผู้อำนวยการ 3 คน
- ข้าราชการ 50 คน
- พนักงานราชการ 27 คน
- ลูกจ้างประจำ 2 คน
- พนักงานกระทรวงฯ 14 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
- ลูกจ้างโครงการ 1 คน

กลุ่มพัฒนาองค์กร

- ข้าราชการ 7 คน
- พนักงานราชการ 5 คน
-พนักงานกระทรวงฯ 1 คน

กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนงาน

สำนักโรคไม่ติดต่อ

กรมควบคุมโรค

กลุ่มบริหารทั่วไป

- ข้าราชการ 7 คน
- พนักงานราชการ 6 คน
- พนักงานกระทรวงฯ
1 คน
- ลูกจ้างโครงการ 1 คน

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ

- ข้าราชการ 11 คน
- พนักงานราชการ 4 คน
- ลูกจ้างประจำ 2 คน
- พนักงานกระทรวงฯ 9 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลัง

รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ANNUAL REPORT 2014
BUREAU OF NON COMMUNICABLE DISEASE

บทบาทและอำนาจหน้าที่
สำนักโรคไมติดตอ มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และ
ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
(2) กำหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ ที่มีสาเหตุ
หรือปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบ
บริการที่ไม่เหมาะสม
(4) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
(5) เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือ
ปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการ
ที่ไม่เหมาะสม
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่มาของขอมูล : ข้อมูลตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2552 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ
กลุ่มบริหารทั่วไป
บทบาทและหนาที่

ศึกษา พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร และดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ, สารบรรณ
งานการเงินและบัญชี งบประมาณ, งานพัสดุและยานพาหนะ อาคารสถานที่, งานการเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3976, 0 2590 3980, 0 2590 3982
โทรสารหมายเลข 0 2590 3973

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
บทบาทและหนาที่

1. จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (Strategic Focus) ตามกลุ่มวัย
(วัยทำงาน) และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย (PP Plan) ระดับกระทรวงสาธารณสุขใน
แผนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระบบบริการ (Service Plan) ระดับกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จุดเน้นการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของสำนักโรคไม่ติดต่อให้มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อ
นโยบายระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากร ของหน่วยงานเครือข่าย
6. สื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสำนักโรคไม่ติดต่อ
7. ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
8. รวบรวม วิเคราะห์ ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและนักวิชาการนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวทาง
ในการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
9. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
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ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3970, 0 2590 3974, 0 2590 3984, 0 2951 0403
โทรสารหมายเลข 0 2590 3972

กลุ่มพัฒนาองค์กร
บทบาทและหนาที่

1. ศึกษาข้อมูลเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อเป็นหลักของหน่วยงาน
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในมิติต่างๆ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทางวิชาการและการบริหารจัดการนำไป
สู่การปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ (HRD)
4. พัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ (KM) ได้ตรงตามบทบาท
ภารกิจ
5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากรอย่างเป็นธรรมมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
6. พัฒนาสมรรถนะหลัก (ISMART) ของบุคลากร เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ
7. ประสาน และสนับสนุนข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานในหน่วยงานบรรลุตามจุดมุง่
หมายการพัฒนาองค์กร
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3979
โทรสารหมายเลข 0 2590 3979

กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
บทบาทและหนาที่

1. พัฒนาระบบป้องกันควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อ เพื่อการลดโรคไม่ติดต่อ
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. วิจัยและพัฒนา การป้องกันควบคุมโรค การจัดการโรค และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
4. กำหนดมาตรฐานหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานเครือข่าย
5. พัฒนาศูนย์ความร่วมมือการประสานเครือข่ายระบบสาธารณสุขด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ระดับนานาชาติ
6. ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3965, 0 2590 3963
โทรสารหมายเลข 0 2590 3964
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
บทบาทและหนาที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. กำหนดพัฒนาและสนับสนุนมาตรฐาน หลักสูตร รูปแบบ แนวทาง คู่มือ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ถ่ายทอดแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. ประสาน สนับสนุน และผลักดันนโยบายในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4. พัฒนาศักยภาพ ประสาน ผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก ร่วมกับภาคีเครือข่ายการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในและต่างประเทศ
5. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสู่การดำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
6. จัดทำคลังข้อมูลและประสานสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่น่าเชื่อถือได้ สามารถ
อ้างอิงทั้งในเชิงวิชาการและนโยบายของประเทศ
7. เฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
8. ประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมเสนอยุทธศาสตร์ มาตรการในการดำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
9. สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3986, 0 2590 3987, 0 2590 3988
โทรสารหมายเลข 0 2590 3988

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
บทบาทและหนาที่

1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการบาดเจ็บ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการบาดเจ็บ
3. กำหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและผล
กระทบ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการบาดเจ็บให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ภาคีเครือข่าย
5. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการป้องกันการบาดเจ็บ
6. ติดตามสถานการณ์ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากหลายแหล่ง จากการบาดเจ็บ
7. กำกับ ติดตามและประเมินผลการป้องกันการบาดเจ็บในระดับประเทศ
8. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3967 – 68, 0 2951 0402
โทรสารหมายเลข 0 2951 0272, 0 2590 3968
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แผนปฏิบัติราชการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ที่

โครงการ

จุดเน้น

กิจกรรม
หลัก

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท)

1 โครงการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข HL201
ระดับประเทศในการบริการดูแลป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(โรคหัวใจและหลอดเลือดในปี 2557)

1.1

2

1 เรื่อง

540,000

2 โครงการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการเฝ้าระวัง HL201
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับประเทศ
และพื้นที่
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือ HL201
ข่ายในการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทาง
สุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและ
การวิจัยทางสาธารณสุขเครือข่าย

2.1

1

2 เรื่อง

778,430

2.1

1

72 คน

1,154,870

4 โครงการบูรณาการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม HL201
และพัฒนาศักยภาพในการปรึกษาลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ติดต่อ

2.5

1

1 แนวทาง

890,000

5 โครงการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ HL201
ผลกระทบ และมาตรการการดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภคไขมัน

1.1

2

1 เรื่อง

304,292

6 โครงการขยายผล สถานประกอบการและ HL201
วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข

2.5

1

1 เรื่อง

980,000

7 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน HL201
กระบวนการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนด้วยการลดบริโภค
เกลือ

2.5

1

2,000 ชุด

990,000

8 โครงการสื่ อ สารเตื อ นภั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น HL201
ควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในประชากรและชุมชน ปี 2557

3.2

3

1 รายงาน

990,000

9 โครงการจัดทำรายงานประจำปี 2556

1.1

6

1,550 เล่ม

185,000

6

1 ฉบับ

384,000

HL103

10 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ การดำเนินงาน HL103
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และ
การบาดเจ็บ

9

รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ที่

โครงการ

จุดเน้น

กิจกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย งบประมาณ
หลัก
(บาท)

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณา NHL513
การการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บของสำนักโรค
ไม่ติดต่อสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และ
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประจำปี 2557
12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย HL204
ด้านการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ

2.2

1

2 ฉบับ

172,000

2.2

1

12
เครือข่าย

1,714,500

13 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษ HL204
แห่งความปลอดภัยทางถนน

2.5

1

1 ระบบ

1,734,200

14 โครงการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำและ HL205
การบาดเจ็บในเด็ก

2.5

1

400 คน

345,000

15 โครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ HL205
จมน้ำและการบาดเจ็บในเด็ก

2.5

1

5 หน่วยงาน

1,300,000

16 โครงการการจัดการความรู้ของสำนักโรค NHL102
ไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 NHL103

2.2

6

1 ฉบับ

684,400

17 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ NHL103
ภาครัฐของหน่วยงานตามนโยบายของกรม
ควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

2.2

6

1 ฉบับ

172,400

18 โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักโรคไม่ติดต่อ NHL101
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
NHL102
NHL103

2.2

6

1 ฉบับ

496,800

19 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2557

2.2

ภารกิจ
พื้นฐาน

1
หน่วยงาน

1,300,000

รวม
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
จำนวน (บาท)
ร้อยละ

งบประมาณ
ใช้จ่ายจริง
จำนวน (บาท)

1. งบบุคลากร

5,051,850.97

21.27

5,051,850.97

21.27

2. งบดำเนินงาน

17,712,216.65

74.57

17,712,216.65

74.57

3. งบสนับสนุน

0

0

4.ค่าสาธารณูปโภค

575,500.00

2.42

575,500.00

2.42

5. งบลงทุน

21,774.50

0.09

21,774.50

0.09

6. งบอุดหนุน

0

0

0

0

7. งบรายจ่ายอื่น

390,453.00

1.64

390,453.00

1.64

รวม

23,751,795.12

100.00

23,751,795.12

100.00

หมวดรายจ่าย

0

ร้อยละ

0
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หลัก 3 ประการ ในการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ.
เรียนพี่น้องชาวสาธารณสุขที่รักทุกคน
เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนไทยทุกคนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และเท่าเทียม และดำเนินตามหลักการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “ทำเลย
ทำจริง ทำให้เห็นผล และทำต่อเนื่อง” ผม และรัฐมนตรีช่วยฯ มีหลัก 3 ประการในการทำงานร่วมกับชาว
สาธารณสุขทุกคน คือ 1. เรียบง่าย 2. สามัคคี และ 3. มีธรรมาภิบาล
1. เรียบง่าย รวมถึง ความพอเพียง ความเหมาะสมตามสภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อนำมาใช้กับการทำงาน
หมายถึง การยึดสารัตถะของงานเป็นหลักเน้นเรียบง่าย ประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในเทศกาลต่างๆ
หรือการเยี่ยมหน่วยบริการ ไม่ต้องมีพิธีการ ไม่ต้องมอบของขวัญและการติดป้ายต้อนรับ โดยเฉพาะการมี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงต้อนรับ เป็นต้น
2. สามัคคี หรือความพร้อมใจ เพื่อร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายต่อประชาชน ไม่ได้หมายถึงต้อง
มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันทั้งหมด พร้อมยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ร่วมกันทำงานโดยยึด
เป้าหมาย คือสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง และที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะความสามัคคีในกระทรวงสาธารณสุข
เท่านั้น หากแต่หมายถึงทุก ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่
สามารถทำงานคนเดียวในสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนได้ ต้องอาศัยภาคส่วนอื่น ๆ ร่วมกัน
3. มีธรรมาภิบาล หมายถึงการใช้ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในการทำงาน ขอใช้โอกาสนี้ร่วมกับชาวสาธารณสุขทุกคนสร้าง
หลักธรรมาภิบาลเฉกเช่นกับการตอกเสาเข็ม สร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่ออภิบาลระบบการทำงานในกระทรวง
สาธารณสุขให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
หลักการทำงานทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นสิ่งที่เราจะยึดเป็นหลักการในการทำงานร่วมกับชาวสาธารณสุขทุกคน
นอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่าน คือ ความเป็นข้าราชการในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พวกเราได้แสดงให้ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา เป็นหลักให้กับบ้านเมืองเป็นแบบอย่างที่ดีให้
กับสังคม และขอให้ชาวสาธารณสุขยึดหลักนี้อย่างมั่นคง ต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณชาวสาธารณสุขทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้พี่น้อง
ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด และมีความรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสมาทำงานร่วมกับทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
พวกเราจะร่วมกันเดินหน้าเพื่อพัฒนาและปฏิรูประบบสุขภาพของไทยให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งของพี่น้อง
คนไทย อย่างยั่งยืน ต่อไป
ขอบคุณครับ
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

นโยบายการดำเนินงาน ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์)
ในบทบาทหน้าที่เจ้ากระทรวงสาธารณสุข และ กำกับดูแลองค์กร
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ

หลักการสำคัญของนโยบาย

1. มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาค
2. มุ่งเน้นทำให้เร็ว ทำจริง ทำให้ได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ตามแนวทางท่านนายกรัฐมนตรี
3. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
4. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

นโยบาย

1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็น
นโยบายสำคัญ ที่ต้องดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สมพระเกียรติ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมี
การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน
2.1 พัฒนาและดำเนินการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเน้นการพัฒนาขีดความ
สามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยการสนับสนุนของระบบบริการสารสนเทศด้านสุขภาพ และการมี
บุคลากรและแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร และชนบท
2.2 พัฒนาระบบบริการในแต่ละเขตพื้นที่โดยเน้นความเข้มแข็งระบบบริการระดับปฐมภูมิ ระบบ
เครือข่ายการส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบบริการทุกระดับ ทั้งนี้โดยมีระบบอภิบาลอย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส เพื่อให้เกิดการกระจายและ
การใช้ทรัพยากร อย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ทุกกองทุนมีความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว (harmonization)
ในเรื่องสิทธิประโยชน์ การเข้าถึงบริการ การสนับสนุนทางการเงิน และระบบข้อมูล
2.4 เร่งรัดดำเนินการให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบาย “ใช้บริการได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์”
มีความเป็นจริงในทางปฏิบัติ
2.5 เร่งรัดการดำเนินการระบบการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมทั้ง
ผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปีและมีผลอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยเน้น
การดูแลโดยชุมชนและครอบครัว ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถานบริการสุขภาพ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 เร่งรัดพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพสำหรับประชากรที่มี
ความต้องการบริการรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการสำหรับคนพิการประชากรที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ์ ประชากรต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ประชาชนตามพื้นที่พิเศษ เช่น ชายแดนห่างไกล ห้าจังหวัด
ภาคใต้ และการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบ
2.7 พัฒนาประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ทรัพยากรของระบบบริการ
โดยเน้นเรื่องการสร้างภาวะผู้นำและระบบความรับผิดชอบของผู้บริหาร การกระจายอำนาจ และการสร้างระบบ
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ความยืดหยุ่นในการบริหารสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งการให้มีโรงพยาบาลองค์การมหาชนในกำกับรัฐ
เพิ่มมากขึ้น
2.8 สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจร
โดยการสนับสนุนการเพิ่มการใช้ในสถานพยาบาล การเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินในระบบหลักประกันสุขภาพ
และการเพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
2.9 เร่งรัดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ ให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยมากที่สุดและ
ผู้ให้บริการมีความมั่นใจ รวมทั้งเกิดความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการ โดยจัดให้มีทศวรรษ
แห่งการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย
3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต
3.1 จัดการกับปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพตามกลุ่มวัย
(1) ทารกและเด็กเล็ก เน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ การจัดทำชุด
นโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การออก พรบ. ควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และการจัดการ
ภาวะการขาดสารอาหารเฉพาะอย่าง โดยเฉพาะธาตุเหล็ก และไอโอดีน
(2) กลุ่มวัยเรียน (5-14 ปี) เน้นการปรับปรุงฉลากอาหารให้เอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสม และการดำเนินการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะด้านสุขภาพ
(3) กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน (15-59 ปี) เน้นการจัดการกับปัญหา การบริโภคบุหรี่ สุรา
สารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ (โดยเฉพาะการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งปัญหาสังคมที่ตามมา
ความรุนแรงทางเพศ โรคเอดส์ และความปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด) พฤติกรรมการบริโภค
กิจกรรมทางกาย การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มวัย
(4) ผู้สูงอายุ เร่งรัดการดำเนินการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและการดูแลระยะยาว
สำหรับผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
3.2 โภชนาการและอาหารปลอดภัย เน้นการแก้ปัญหาโภชนาการตามกลุ่มประชากร และการสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการติดตามเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะ
การลักลอบนำเข้าอาหารปัญหาคุณภาพนม และอาหารโรงเรียนน้ำมันทอดซ้ำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้
สเตียรอยด์ในอาหารรวมทั้งการจัดการปัญหาการโฆษณา และการตลาดที่ไม่เหมาะสม
3.3 การป้องกันและการควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บในเด็ก
โดยเน้นการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด
3.4 การดำเนินการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
4. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทำงานข้ามภาคส่วนทั้งในภาครัฐ
(กระทรวงอื่นๆ มหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ) เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันดำเนินการ
ฉันกัลยาณมิตร ในการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยง ภัยคุกคามสุขภาพ และการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น กลไกการทำงานข้ามภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข กลไกภายใต้
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ
พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ
5.1 สนับสนุนให้คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง ประเภท คุณภาพ ปริมาณและการกระจาย
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5.2 ดำเนินการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคคลากรให้มีจำนวนเพียงพอและสอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบบริการสุขภาพและแผนกำลังคน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ประชาสังคม
และชุมชน ท้องถิ่น เน้นการผลิตที่มีฐานในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ การศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
5.3 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีระบบการจ้างงานและระบบการสร้างฉันทะ และ
แรงจูงใจ ที่ส่งเสริมการกระจายที่เหมาะสมทั้งในภาพรวมและรายสาขาบุคลากรมีขวัญกำลังใจดีมีความสุข
และความภูมิใจ โดยใช้มาตรการทั้งด้านการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรการทางสังคม และการเงิน
อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการทำให้สถานที่ทำงานทุกแห่งเป็น Healthy Workplace
6. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
6.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการดำเนินการในการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ชีววัตถุและวัตถุดิบ ในการผลิตยา
รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนพื้นฐาน ชีววัตถุที่ใช้ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและโรคเรื้อรังอื่นๆ ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างเหมาะสม
6.2 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลไกการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีของประเทศ โดยศึกษา
ทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ กลไกการประเมินเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ยา วัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม คุ้มค่ารวมทั้งการสนับสนุน
อุตสาหกรรมในประเทศ
7. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ
7.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคและภัยคุกคามด้านสุขภาพ
เพื่อให้ทันกับแนวโน้มการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และสนับสนุนการดำเนินการของกฏอนามัยระหว่าง
ประเทศ (IHR) โดยสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างขีดความสามารถ
ด้านบุคลากรและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
7.2 เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) โดยเน้นการดำเนินการตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ให้มี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐและเอกชน ทุกระดับ
7.3 เร่งรัดและดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนในการกำจัด กวาดล้างและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน โดยเฉพาะโรค โปลิโอ หัด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อที่สำคัญ เช่น วัณโรคโรคเอดส์ โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคตับอักเสบ และพยาธิใบไม้ในตับ
7.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการภัยคุกคามทาง
สุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โดยเน้นการพัฒนา ขีดความสามารถ
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้พรบ.สุขภาพแห่งชาติ และการพัฒนากลไก
ควบคุมการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงงานอย่างเข้มงวด
7.5 พัฒนาระบบและกลไกในการพิจารณาการนำวัคซีนและเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ระบบหลักประกัน
สุขภาพ เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก การทดสอบดีเอนเอในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก วัคซีน
โรตาไวรัสป้องกันท้องร่วงในเด็ก วัคซีนผสมห้าหรือหกชนิด (pentavalent and hexavalent) เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็น
ไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการประเมินเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง

16

ANNUAL REPORT 2014
BUREAU OF NON COMMUNICABLE DISEASE

8. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก Global health
8.1 จัดทำและดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโลกและภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทยโดย
อาศัยจุดแข็งระบบสุขภาพไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสุขภาพของประเทศการประกัน
ความมั่นคงของมนุษย์การเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศการเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต และพัฒนาบุคคลากรสุขภาพรวมทั้งรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนทั้งนี้โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาค
ประชาสังคมทั้งนี้โดยใช้กลไกสมัชชาสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
8.2 การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืน
(1) พัฒนาระบบความสมดุลในการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพเพื่อมิให้นโยบายในการพัฒนา ประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาค ส่งผลกระทบด้านลบต่อการบริการสุขภาพ แก่คนไทยภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและสถานพยาบาลทั้งภายในและ
กับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา Health Care Logistics
(3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านบริการสุขภาพ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน
9. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจรโดยการผลักดันให้มีกฎหมายจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพ เพื่อให้
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร ตั้งแต่งานวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน ไปจนถึงการวิจัยระบบสาธารณสุข
10. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ โดยการวาง
ระบบและกลไกธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสิ่งของจาก
ภาคเอกชน ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ยึดหลักคุณธรรม ความคุ้มค่า ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และ
การมีความรับผิดชอบ (Accountability) ทั้งนี้โดยร่วมมือกับการขับเคลื่อนในภาคเอกชน
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ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชน
จากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี 2563” ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จได้ บุคลากรของกรมควบคุมโรคทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) คือ
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการทำงานได้ ในแง่ผู้บริหารต้องอาศัยหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รวมถึงการทำงานที่ดีต้องมีตัวชี้วัดกำกับเพื่อให้ผลงานนั้นๆ บรรลุผลตามที่ตั้งไว้
โดยการดำเนินงานในปี 2557 จะเน้นบทบาทสำคัญของกรมควบคุมโรคในฐานะ National Health
Authority ด้านการควบคุมโรค และบทบาทการติดตามประเมินผล (M&E) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยเฉพาะการทำงานร่ ว มกั น ระหว่ า งสำนั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคกั บ เขตเครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ
โดยอาศัยหลัก 3ส. + 5I คือ งานสำเร็จ มีความสุข และสร้างคนสร้างระบบ ซึ่งการที่จะบรรลุตามเป้าหมาย
ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยหลัก 5I ประกอบด้วย
1. Information แต่ละหน่วยงานต้องมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจว่า จะดำเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคอย่างไร กำหนดทิศทางการดำเนินงานเป็นนโยบายให้ชัดเจน (Policy) จากนั้นนำข้อมูลสู่การลงมือปฏิบัติ
(Action) รวมถึงให้มีการวิจัยและพัฒนา (R&D) มีระบบสนับสนุน (Support) ทั้งหมดนี้เพื่อให้กรมควบคุมโรค
ของเราเข้าถึงบทบาทของ Health Authority ในฐานะ Regulator เรื่องนี้นับเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องดำเนินการ
ให้เกิดขึ้นก่อน
2. Innovation กรมควบคุมโรคต้องมีรูปแบบ (Model) ว่าในระยะข้างหน้าจะพัฒนาไปในทิศทางใด
ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทุกคนร่วมกันคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการป้องกันควบคุมโรคขึ้นมา รวมถึงการพัฒนา
นโยบายใหม่ๆ จากส่วนกลาง เพื่อให้การควบคุมโรคเป็น Healthy Public Policy ในภูมิภาค สามารถนำองค์ความรู้
ที่กรมควบคุมโรคมีไปสู่ประชาชนให้สามารถนำไปใช้ป้องกันโรคได้จริง
3. Intervention กรมควบคุมโรคต้องดำเนินการสนับสนุนการทำงานในลักษณะ Regulate คือรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ได้รับจากกระทรวงฯ และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้อื่นๆโดยต้องมีการติดตามและประเมินผล (M&E)
ด้วย
4. International Standard กรมควบคุมโรคต้องผลิตองค์ความรู้และมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการ
ป้องกันควบคุมโรค และ Intervention ต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5. Immediate การทำงานทุกอย่างต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วให้ทันเวลาต่อการนำไปใช้
และจากเป้าหมายตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2557 สู่จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 สู่เป้าหมายตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม
จุดเน้น 5 ด้านของกรมควบคุมโรค ปี 2557 ซึ่งประกอบด้วย
1. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน
2. การพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพ
3. การจัดการความรู้ รับรองมาตรฐาน ประเมินเทคโนโลยี
4. การพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
โดยอาศัย 6 ยุทธศาสตร์หลักของกรมควบคุมโรคขับเคลื่อนองคาพยพทั้งหมดของหน่วยงานสู่
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การลดปัญหาโรคและภัยสุขภาพของประชาชน สนับสนุนการพัฒนางานด้านสุขภาพให้มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ดังเจตนารมณ์อันแน่วแน่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่จะปกป้องประชาชนชาวไทยให้ปลอดภัยจากโรค
และภัยสุขภาพ
ขอขอบคุณทีมงานกรมควบคุมโรคทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
(นายแพทย์โสภณ เมฆธน)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
พฤศจิกายน 2556
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สถานการณ์โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
1. สถานการณ์การตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2546 – 2556 อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ
ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) และโรคเบาหวาน พบว่า ในปี 2553
ถึง 2556 มีอัตราตายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโรค ดังข้อมูลตามตารางที่ 1 และภาพที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ (โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.2546 – 2556 ทั่วประเทศ (รวม กทม.)
โรค
HT
IHD
Stroke
DM

2546
5.4
19.1
29.1
10.6

2547 2548
3.9
4.0
17.7 18.7
30.8 25.3
12.3 11.9

2549
3.8
19.4
20.6
12.0

2550
3.6
20.8
20.8
12.2

2551 2552
3.9 3.6
21.2 20.7
20.8 21.0
12.2 11.1

2553
3.9
20.5
27.5
10.8

2554 2555 2556
5.7
5.7 7.99
22.5 23.5 26.91
30.0 31.7 36.13
11.9 12.1 14.93

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ 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 1 แสดงอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ (โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.2546 – 2556 ทั่วประเทศ (รวม กทม.)
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ในรายงานสถิติสาธารณสุข เกี่ยวกับอัตราตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม
และมะเร็งตับ พบว่า ในปี 2554 – 2556 อัตราตายด้วยมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับ มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2556 อัตราตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีแนวโน้มลดลง ดังข้อมูลตามตาราง
ที่ 2 และภาพที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูกในภาพรวมของประเทศ ปี พ.ศ.2549 – 2556

โรค

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

1.31

1.47

1.69

1.71

1.76

2.53

7.6

5.6

มะเร็งปอด

12.8

13.3

13.5

14.1

14.6

15.8

16.5

18.06

มะเร็งเต้านม

6.3

6.8

7.3

7.3

7.7

4.2

4.5

5.07

มะเร็งตับ

21.2

21.3

22.3

21.6

22.0

22.3

22.5

23.94

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หมายเหตุ : - โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รหัส J 44)
- โรคมะเร็งปอด (รหัส C 34)
- โรคมะเร็งเต้านม (รหัส C 50)
- โรคมะเร็งตับ (รหัส C 22)
- โรคมะเร็งปากมดลูก (รหัส C 53)

ภาพที่ 2 แสดงอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับ และมะเร็งปากมดลูก ปี พ.ศ.2549 – 2556
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2. สถานการณ์การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2546 – 2556 พบว่า จำนวนและอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต
และโรคเบาหวาน พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกโรคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2553 ซึ่งในปี 2554 จำนวน
และอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคดังกล่าวลดลงทุกโรค และกลับเพิ่มมากขึ้นทุกโรคอีกในปี 2556 ดังข้อมูลตามตาราง
ที่ 3 และภาพที่ 3

ตารางที่ 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน ตามกลุ่ม
สาเหตุป่วย (75 โรค) จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2546 – 2556 ทั้งประเทศ
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.

HT

IHD

Stroke

DM

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

2546

218,218

389.8

92,733

165.7

84,807

151.5

213,136

380.8

2547

265,636

477.4

103,352

185.7

94,567

169.9

247,165

444.2

2548

307,671

544.1

112,352

198.7

98,895

174.9

277,391

490.5

2549

375,600

659.6

132,500

232.7

107,246

188.3

334,168

586.8

2550

445,300

778.1

149,510

261.3

117,571

205.5

374,518

650.4

2551

494,809

860.5

159,176

276.8

124,532

216.6

388,551

675.7

2552

780,629

1,230.2

228,032

359.3

176,202

277.7

558,156

879.6

2553

859,583

1,349.4

253,016

397.2

196,159

307.9

607,828

954.2

2554

694,309

1,187.0

195,849

334.8

162,467

277.8

496,471

848.8

2555

1,009,385 1,570.6

274,753

427.52

227,848

354.5

674,826

1,050.1

2556

1,053,294 1629.9

281,221

435.1

237,039

366.8

698,720

1081.2

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ภาพที่ 3 แสดงอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน ตามกลุ่มสาเหตุป่วย
(75 โรค) จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2546 – 2556 ทั้งประเทศ ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร

3. สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2547, 2548,
2550 และ 2553 ในประชากรไทยอายุ 15 – 74 ปี ภายใต้กรอบแนวทางมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและ
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า
1) การรับประทานผักและผลไม้ตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.3 ในปี 2548 เป็น
ร้อยละ 22.5 ในปี 2550 และร้อยละ 21.7 ในปี 2553
2) การออกกำลังกาย (≥ 30 นาที, ≥ 3 วัน/สัปดาห์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.0 ในปี 2547 เป็นร้อยละ
30.9 และร้อยละ 37.5 ในปี 2548 และ 2550 ตามลำดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2550 และ 2553 พบว่า
ประชากรไทยอายุ 15 – 74 ปี ออกกำลังกายลดลง (ร้อยละ 34.3 ในปี 2553)
3) การสูบบุหรี่ (สูบเป็นประจำ) มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 21.5 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 18.7 ในปี 2553
4) การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี 2548, 2550 เป็นร้อยละ 4.3
ในปี 2553
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของพฤติกรรมสุขภาพในประชากรไทยอายุ 15-74 ปี จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548, 2550 และ 2553

พฤติกรรมสุขภาพ

2548

2550

2553

- การรับประทานผักและผลไม้ตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน

17.3

22.5

21.7

- การออกกำลังกาย ( ≥ 30 นาที, ≥ 3 วัน/สัปดาห์)

30.9

37.5

34.3

- การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน

22.3

21.5

18.7

- การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (ชาย ≥ 2, หญิง ≥ 1 แก้วมาตรฐาน/วัน)

3.6

3.6

4.3

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2546 - 2547) และครั้งที่ 4
(พ.ศ.2551 - 2552) ด้านพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพบว่า สัดส่วนการกินผัก
และผลไม้ไม่เพียงพอ ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวม ภาวะอ้วนและภาวะอ้วนลงพุง มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบผลการสำรวจครั้งที่ 3 กับครั้งที่ 4 สรุปได้ดังนี้
- ความชุกของการสูบบุหรี่เป็นประจำในผู้ชายลดลงจากร้อยละ 45.9 เป็นร้อยละ 38.7 และในผู้หญิง
ลดลงจากร้อยละ 2.3 เป็นร้อยละ 2.1
- ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (binge drinking) ในชายลดลงจากร้อยละ
57.0 เป็นร้อยละ 31.5 และในหญิงลดลงจากร้อยละ 19.0 เป็นร้อยละ 4.4
- ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพออยู่ในระดับที่ดีขึ้น คือ ในชายจากร้อยละ 20.7 เป็น
ร้อยละ 16.8 และในหญิงจากร้อยละ 24.2 เป็นร้อยละ 20.2
- สัดส่วนการกินผักและผลไม้เพียงพอ ตามข้อแนะนำ (ตั้งแต่ 5 ส่วนขึ้นไป) ในผู้ชายลดลงจากร้อยละ
20 เป็นร้อยละ 16.9 และในผู้หญิง ลดลงจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 18.5
- ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ตร.เมตร) มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในผู้หญิงมีความชุก
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.4 เป็นร้อยละ 40.7 ส่วนในผู้ชายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.5 เป็นร้อยละ 28.4 และภาวะ
อ้วนลงพุงมีความชุกเพิ่มขึ้นในผู้หญิงจากร้อยละ 36.1 เป็นร้อยละ 45 ส่วนในผู้ชายจากร้อยละ 15.4 เพิ่มเป็น
ร้อยละ 18.6
- ความชุกโรคเบาหวานในผู้ชายลดลงจาก ร้อยละ 6.4 เป็นร้อยละ 6.0 ส่วนในผู้หญิงความชุกเพิ่ม
เล็กน้อยจากร้อยละ 7.3 เป็นร้อยละ 7.7
- ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงใกล้เคียงกัน คือ ในชายจากร้อยละ 23.3 ลดลงเหลือร้อยละ 21.5
ส่วนในหญิงจากร้อยละ 20.9 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ21.3
- ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol) ของประชากรไทยอายุ 15 ขึ้นไป เปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ในผู้หญิงเพิ่มจาก 197.5 เป็น 208.6 มก./ดล. ในผู้ชายเพิ่มจาก 188.9 เป็น 199.2 มก./ดล.
ส่วนความชุกของ TC ≥ 240 มก./ดล. เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.1 เป็น 21.4 ในผู้หญิง และเพิ่มจากร้อยละ 13.7
เป็นร้อยละ 16.7 ในผู้ชายตามลำดับ
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในเพศชาย ที่พบจากการสำรวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 (พ.ศ.2546-2547) และครั้งที่ 4 (พ.ศ.2551-2552)
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในเพศหญิง ที่พบจากการสำรวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 (พ.ศ.2546-2547) และครั้งที่ 4 (พ.ศ.2551-2552)

4. สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน

อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2556 มีผู้เสียชีวิต 14,789 คน คิดเป็นอัตรา 22.89
ต่อประชากร 100,000 คน โดยทุกๆวันจะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกือบ 41 คน หรือประมาณ 2 คน
ต่อชั่วโมง (มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข)

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน(V01-V89) ในภาพรวม

จำนวนผู้เสียชีวิตจากข้อมูลมรณบัตร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ในภาพรวมตั้งแต่ พ.ศ.2543 - 2552 มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนเมื่อปี 2553 เป็นต้นมา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มีการนำข้อมูลมรณบัตรมาสอบทานกับหนังสือ
รับรองการตายเพื่อปรับสาเหตุการตายให้ถูกต้องมากขึ้น ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น จาก 15.00 ต่อแสนประชากร ในปี 2552 เป็น 21.61 ในปี 2553 จนถึงในปี 2556 อัตราการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 22.89 ดังภาพ
ภาพที่ 6 จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนจากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 )
ปี 2543 - 2556
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แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
: ปี 2543 – 2556 ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) ในภาพเขตบริการสุขภาพ

เมื่อพิจารณาในภาพเขตบริการสุขภาพ พบว่า เขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนสูงที่สุด (34.89 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ เขตบริการสุขภาพที่ 11 (29.56) และเขตบริการ
สุขภาพที่ 5 (29.19) ตามลำดับ

ภาพที่ 7 จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) ปี 2556

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในการวิเคราะห์ข้อมูลปีงบประมาณ 2557 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนแยกรายเขตบริการสุขภาพ
ในรอบ 9 เดือน (ต.ค. 56 - มิ.ย. 57) พบว่า เขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด คือ 15.41
รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 11 และเขตบริการสุขภาพที่ 5 ตามลำดับ
ภาพที่ 8 อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) ปีงบประมาณ 2557
(ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557) แยกรายเขตบริการสุขภาพ
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ภาพที่ 9 อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) ปีงบประมาณ 2557
(ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557) แยกรายเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปีงบประมาณ 2557 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนแยกรายเขตสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรค ในรอบ 9 เดือน (ต.ค. 56 - มิ.ย. 57) พบว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 มีอัตรา
การเสียชีวิตสูงสุด คือ 23.46 รองลงมาคือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 9 และสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 ตามลำดับ
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ภาพที่ 10 จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) แยกรายจังหวัดปี 2556

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ภาพที่ 11 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) แยกรายจังหวัดปี 2556

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เพศ

ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปี พ.ศ.2556 พบว่า เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าเพศหญิงประมาณ
3 เท่าตัว โดยเพศชายมีจำนวนการเสียชีวิตทั้งหมด 11,584 คน (78%) ส่วนเพศหญิงมีจำนวนการเสียชีวิต
3,205 คน (22%)
ภาพที่ 12 จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) จำแนกตามเพศ ปี 2556

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มอายุ

จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-19 ปี (1,757 คน) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 20-24 ปี(1,426 คน)
ส่วนกลุ่มอายุที่เสียชีวิตน้อยที่สุด คือกลุ่มอายุ 85 ปีขึ้นไป

ภาพที่ 13 จำนวนการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2556

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ประเภทยานพาหนะ

เมื่อพิจารณาข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) จำแนกตามประเภทยานพาหนะ
พบว่า รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่มีจำนวนการเสียชีวิตมากที่สุด ถึง 5,593 คน ส่วนผู้ใช้รถสามล้อเป็นพาหนะ
มีจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยที่สุด 33 คน มีข้อสังเกตว่า คนเดินเท้า คือ กลุ่มที่เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 3 รองมาจาก
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์และรถเก๋ง

ภาพที่ 14 จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) จำแนกตามประเภทของผู้ใช้รถใช้ถนน ปี 2556

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มอายุและประเภทยานพาหนะ

เมื่อพิจารณาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ( V01- V79 ) โดยดูความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุ
และประเภทพาหนะ พบว่า ทุกกลุ่มอายุมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ โดยกลุ่มอายุที่มีจำนวน
ผู้เสียชีวิตจากรถจักรยายนต์มากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-19 ปี

ภาพที่ 15 จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V79 ) จำแนกตามกลุ่มอายุและประเภทยานพาหนะ
ปี 2556

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ช่วงเวลา

ช่วงเวลาที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง 1,427 คน
รองลงมาคือเดือน มีนาคม ธันวาคม และเมษายน ซึ่งมีข้อสังเกตว่า ช่วงเดือนเมษายน ธันวาคมและมกราคม
ที่เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ตัวเลขเสียชีวิตรายเดือนไม่สูงไปกว่าเดือนอื่นๆ ตัวเลขใกล้เคียงกัน แม้
จะมีการรณรงค์ในช่วงเทศกาลเป็นพิเศษก็ตาม
ภาพที่ 16 จำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89 ) จำแนกรายเดือน ปี 2556

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5. สถานการณ์การจมน้ำของเด็กไทยปี พ.ศ. 2557

สุชาดา เกิดมงคลการ และส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
E-mail: jew_suchada@hotmail.com, som_atat@yahoo.com

รายงานการจมน้ำระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก(1) พบว่าใน
แต่ละปีมีคนจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน คนที่จมน้ำเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 25 ปี
ทั้งนี้ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ (Meningitis) และเอดส์ (HIV) โดยมีจำนวนการเสียชีวิตปีละ 140,219 คน
ประเทศไทยในกลุ่มเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ในทุกสาเหตุ
ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ(2 - 4) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2547 - 2556) อยู่ในช่วง
7.6-11.5(5) และมีจำนวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,243 คน หรือวันละ 3.4 คน (ภาพที่ 17) อัตราป่วยตาย
(Case Fatality Rate) จากการจมน้ำ เท่ากับร้อยละ 37.2(6)

33

รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ภาพที่ 17 จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการตกน้ำ

อัตราต่อประชากร 100,000 คน

จำนวน (คน)

จมน้ำ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547 - 2556

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์: สำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มประชากรที่เสี่ยงได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีซึ่งมีสัดส่วนการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำสูงถึง
ร้อยละ 30 ของทุกกลุ่มกลุ่มอายุ โดยเฉพาะเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่าตัว
เด็กอายุ 5-9 ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุ (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการตกน้ำ จมน้ำ ประเทศไทย

อัตราต่อประชากร 100,000 คน

จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2547 - 2556

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

จากข้อมูลการเฝ้าระวังพบว่าเด็กมักจะจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็กไม่รู้
วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน้ำ และจากการศึกษา
ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ว่ายน้ำเป็นร้อยละ 23.7 และว่ายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอดได้ (มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอด และทักษะการช่วยเหลือ)
เพียงร้อยละ 4.4 ทั้งนี้เด็กที่เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนถึง 7.4 เท่า, 20.7 เท่า
และ 2.7 เท่า ตามลำดับ(7)
ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด เท่ากับ 149 คน รองลงมาคือพฤษภาคม
มีจำนวน 127 คน และมีนาคม 124 คนตามลำดับ ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา(5) ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2555
และ 2556 พบว่าในช่วงวันธรรมดามีการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงกว่าช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ (แตกต่างจากช่วง
ก่อนหน้านี้ที่พบว่าวันเสาร์ อาทิตย์จะมีการจมน้ำสูงสุด) ทั้งนี้ช่วงเวลา 12.00 - 17.59 น. ยังคงเป็นช่วงที่มีการ
เกิดเหตุสูงสุด สถานที่ที่เด็กตกน้ำ จมน้ำอยู่ที่บ้าน และบริเวณบ้าน สูงที่สุด (ร้อยละ 38.5)(6)
แหล่งน้ำที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำสูงที่สุด คือ แหล่งน้ำธรรมชาติ (ร้อยละ 49.4) รองลงมา
คือสระว่ายน้ำ (ร้อยละ 6.9) และอ่างอาบน้ำ (ร้อยละ 4.6) การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนลงเล่นน้ำเป็นปัจจัยเสี่ยง
หนึ่งที่ก่อให้เกิดการตกน้ำ จมน้ำ เด็กอายุ 10-14 ปี ที่บาดเจ็บรุนแรงจากการตกน้ำ จมน้ำมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.03(6)
เด็กในแต่ละกลุ่มอายุจะมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำแตกต่างกัน(2,4,8) โดยเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี)
การทรงตัวมักไม่ดี เนื่องจากมวลสารของศีรษะยังมีสัดส่วนสูง จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูง จึงทำให้ล้มในท่าที่ศีรษะทิ่ม
ลงได้ง่าย จึงมักพบเด็กจมน้ำสูงในแหล่งน้ำภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น ถังน้ำ กะละมัง บ่อน้ำ
แอ่งน้ำ ส่วนเด็กอายุมากกว่า 5 ปี เด็กเริ่มโตและซน จะเริ่มออกไปเล่นนอกบ้าน ประกอบกับเด็ก/ผู้ดูแล/
ชุมชนไม่รู้สึกว่าแหล่งน้ำเป็นความเสี่ยงต่อเด็ก ดังนั้นแหล่งน้ำที่พบเด็กจมน้ำสูงคือ แหล่งน้ำขุดเพื่อการเกษตร
และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (แม่น้ำ คลอง บึง ฯ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
เมื่อจำแนกการเสียชีวิตเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง) อัตราการเสียชีวิต
ต่อประชากรแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือจำนวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป มีจำนวน 39 จังหวัด
จังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5 - 7.4
มีจำนวน 20 จังหวัด และจังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (พื้นที่สีเขียว) อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็ก
แสนคนน้อยกว่า 5 มีจำนวน 18 จังหวัด (ภาพที่ 19)

35

รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ภาพที่ 19 การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 จำแนกตามเขต
พื้นที่เสี่ยง

แหล่งข้อมูล
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csip.org, [Accessed 2007 Nov 10].
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ส่วนที่ 4
ผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บที่สำคัญ

รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จากสถานการณ์การป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือด
สมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การดำเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพของภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ แต่เนื่องจากหลายท่าน
มีภาระงานอยู่ในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในการดำเนินงานโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจึง
ต้องติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญไว้ล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มีหลายโครงการที่การดำเนินงานมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน เช่น การจัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขระดับประเทศในการบริการดูแลป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคหัวใจและหลอดเลือด) ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลานาน
เนื่องจากต้องมีการ Review เนื้อหาอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ส่วนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ผู้บริหารกรมควบคุมโรคและหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางให้ความสำคัญกับการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร และได้รับ ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากทีม SRRT ระดับจังหวัด/อำเภอ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบทีมสหสาขา
มีทีมสอบสวนสหสาขาสามารถสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร จัดทำรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บ
จากการจราจร สรุปสังเคราะห์ และจัดทำแนวทางการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ รวมทั้งนำเสนอในเวทีเพื่อ
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรที่มีประสิทธิภาพ จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สำนักโรคไม่ติดต่อโดยกลุ่มต่างๆ ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
โครงการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขระดับประเทศในการบริการดูแลป้องกัน
และควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคหัวใจและหลอดเลือดในปี 2557)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขระดับประเทศในการบริการดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (โรคหัวใจและหลอดเลือด)

ผลการดำเนินงาน

1. ศึกษา ทบทวน องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการบริการดูแล ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังของระดับนานาชาติ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ บริบทของประเทศไทย
2. ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขระดับประเทศ ในการ
บริการดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ตามร่างคำสั่งแต่งตั้งฯ)
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ จัดทำแนวปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุขระดับประเทศในการบริการดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และพิจารณากรอบ
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ขอบเขต และแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับประเทศในการบริการ ดูแลป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย แพทย์หญิงฉายศรี สุพรศิลป์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แพทย์หญิง
สุพัตรา ศรีวณิชชากร และนักวิชาการของสำนักโรคไม่ติดต่อ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องใน (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการในการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข
ระดับประเทศในการบริการดูแล ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ก่อนเสนอผู้บริหารกรมควบคุมโรค
ลงนามแต่งตั้ง
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมทีมภายในให้ชัดเจนในการดำเนินงาน
National Public Health Guideline ซึ่งจะต้อง Review โครงสร้าง และจะต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน โดยการ
พิจารณาหาข้อมูลของประเทศต่างๆ ว่าดำเนินการอะไรบ้าง และมีการทำงานร่วมกันอย่างไร ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ และนักวิชาการสาธารณสุขของสำนักโรคไม่ติดต่อ ซึ่งที่ประชุมกำหนด
แนวทางในการดำเนินงาน National Public Health Guideline ประกอบด้วย กำหนดทีมรับผิดชอบงาน
โดยมอบทีมเลขาโครงการฯ (พญ.อาร์ตีกอร์ สัจจเดว) Quick review โครงสร้าง/กระบวนการ/ระบบงานของ
Guideline และมอบพญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย, พญ.สุพัตรา วณิชชากร และ พญ.จุรีพร คงประเสริฐ Quick
review ในส่วนของเนื้อหา context Guideline, ให้มีการทบทวนแนวทางจาก NICE guidance/อื่นๆ และ
จัดทำร่าง โครงสร้าง National Public Health Guideline
3. ทบทวนวรรณกรรมระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม นโยบาย
กลยุทธ์ในการป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพในประชากรหรือปัจเจกบุคคล โดยเป็นแนวปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุขมุ่งเน้นเฉพาะเรื่อง เช่น การสูบบุหรี่ ในเฉพาะกลุ่มประชากร เช่น นักเรียน หรือเฉพาะสถานที่
เช่น โรงงาน เป็นต้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข(Public Health Guideline)
5. จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติสาธารณสุขระดับประเทศ ในวันจันทร์ที่
21 เม.ย. 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อร่างคำสั่ง
คณะกรรมการวิชาการ แนวปฏิบัติสาธารณสุขระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ และนักวิชาการสาธารณสุข รวม 17 คน ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาและเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการวิชาการแนวปฏิบัติสาธารณสุขระดับประเทศ จำนวน 22 คน ดังนี้ 1. ศ.จรัส สุวรรณเวลา
2. ศ.จิตร สิทธิอมร 3. นพ.นพพร ชื่นกลิ่น 4. พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 5. นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 6. นพ.สมเกียรติ
โพธิสัตย์ 7. นพ.พงษ์พิสุทิ์ จงอุดมสุข 8. ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 9. รศ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
10. รศ.ลือชัย ศรีเงินยวง 11.รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัเลิศ 12. รศ.พญ.พิมล วงศ์สิริเดช 13. ผศ.นพ.เด่นหล้า
ปาลเดชพงศ์ 14.นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 15. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ 16. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนนท์ 17. พญ.สุพัตรา
ศรีวณิชชากร 18. นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลย์วงศ์ 19. นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 20. พญ.จุรีพร คงประเสริฐ
21. ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร และ 22. พญ.สุมมนี วัชรสินธุ์ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขระดับประเทศ และจะมี
การพิจารณารายชื่อคณะกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งต่อไป
6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขระดับประเทศ
7. ประชุมคณะกรรมการวิชาการแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์
ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาขอบเขต/กรอบแนวคิด/กลุ่มเป้าหมาย/
หัวข้อการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขสาธารณสุขสำหรับประเทศไทย, กระบวนการ/ขั้นตอน/ระยะเวลา
ในการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับประเทศไทย, กลไกในการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข

39

รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

สำหรับประเทศไทย, กลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายในการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับประเทศไทย,
หัวข้อแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับประเทศไทย และพิจารณา “ร่าง” คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ
แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
และนักวิชาการสาธารณสุข

ปัจจัยความสำเร็จ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุม ร่วมเสนอความคิดเห็น และมี
การทำงานเป็นทีม

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีความล่าช้าในการทำงาน เพราะมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการฯ จึงต้องปรับแผนกิจกรรม
และการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ
2. ในไตรมาส 4 มีการปรับแผนคืนเงินให้สำนักฯ แต่การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการยังคงดำเนิน
การต่อเนื่อง ซึ่งได้รับเงินจาก WHO การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากจะต้อง
มีการ review เนื้อหาอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และคณะกรรมการวิชาการฯ มาจากหลายหน่วยงานจึงต้อง
ใช้เวลาในการประสานงาน
โครงการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ระดับประเทศและพื้นที่
วัตถุประสงค์

1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายข้อมูลโรคไม่ติดต่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดทำข้อมูลมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับประเทศและพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

1. ดำเนินการต่ออายุโปรแกรม SAS จำนวน 3 ระบบ
2. ประชุมเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพังงา เชียงราย ยโสธร และสระแก้ว มีวัตถุประสงค์การประชุม
เครือข่ายในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลโรคไม่ติดต่อ
ในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ งานระบาดวิทยา และงานระบบข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล โดยมีวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ ดร.นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ
ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล และนางสาวพัชริยา ยิ่งอินทร์ นางสาวยุภาพร ศรีจันทร์ จากสำนักป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 และนายณัฐพัชร ยอดผา จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
3. กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุขทบทวนกรอบตัวชี้วัดสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อระดับประเทศ
และพื้นที่ ในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 โดยสรุปขอบเขต คือ ตัวชี้วัดสุขภาพถูกกำหนดขึ้นจาก
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาในช่วงเวลาต่างๆ สำหรับ
การใช้ตัวชี้วัดสุขภาพสำหรับการทำงานโรคไม่ติดต่อนั้น จะสะท้อนถึงปัญหาโรคไม่ติดต่อในมิติเชิงปริมาณ
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ที่พัฒนาจากกรอบแนวคิดหลายด้านประกอบกัน เช่น การป่วย การเสียชีวิต ปัจจัยเสี่ยง คุณภาพการบริการ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น จึงจำเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ กับแหล่งข้อมูลใน
แต่ละระดับการวัด รวมทั้งต้องมีการพิจารณาถึงกระบวนการวัด และการวัดทำเป็นมาตรฐานสำหรับการ
เปรียบเทียบได้
4. ประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำตัวชี้วัดสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อระดับ
ประเทศ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากรอบแนวคิดการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
และการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการและนักวิชาการของ
สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รวม 12 คน ที่ประชุมเสนอกรอบแนวคิดฯ มีประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบ คือ Determinants, Behavioral/Factors Risk, Morbidity/Mortality, evidence-based
and Program Repose พร้อมทั้งจัดทำความหมายการวัดและแหล่งข้อมูลตามกรอบแนวคิด
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 2 ครั้ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและกำหนดตัวชี้วัดสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลโรคไม่ติดต่อ สำนักระบาดวิทยา สำนักงานวิจัยเพื่อการ
วิจัยหลักสุขภาพไทย และสำนักงานพัฒนาข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และนักวิชาการผู้ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางในสังกัด
กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สรุปประเด็นการพิจารณา ได้ดังนี้ 1. ทบทวนตัวชี้วัดสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังใน
2 มิติ คือ ความหมายและอายุของกลุ่มเป้าหมาย 2. กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนอีก 3 ครั้ง (คณะทำงาน
และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นบางครั้ง) 3. จัดให้พัฒนาตัวชี้วัด 2 ส่วน คือ โรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ

ปัญหา/อุปสรรค

มีปัญหาในการประสานความร่วมมือ และการทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้จัดทำข้อมูลโรคไม่ติดต่อ
ในการร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดสุขภาพและจัดทำข้อมูล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย
ในการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทางสุขภาพ
เพื่อการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ และการวิจัยทางสาธารณสุขเครือข่าย

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการระบาดวิทยา
โรคไม่ติดต่อ
2. พัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถจัดทำสถานการณ์โรคไม่ติดต่อจากการใช้
ข้อมูลทางระบบสุขภาพของประเทศ
3. บุคลากรที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ี 1, 2, 4, 6, 10 และ 12 สามารถ
จัดทำร่างสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ และสามารถจัดแผนงานการวิจัยในพื้นที่ได้
4. พัฒนาทักษะบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลที่มี
อยู่ในพื้นที่
5. พัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีทักษะการทำวิจัยทางสาธารณสุขในพื้นที่
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผลการดำเนินงาน

1. ประชุมวิทยากรและคณะผู้จัดการประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประชุมฯ และจัดทำหลักสูตร
กรอบเนื้อหา
2. นักวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูลเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา 5 ระบบโรค
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการจัดทำสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ”
ในระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และนักวิชาการ
ของสำนักโรคไม่ติดต่อและหน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน 56 คน เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ระบาดวิทยา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, การวัดภาระโรค, ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, ระบบข้อมูลสุขภาพและดัชนีชี้วัด
ภาวะสุขภาพ, การวิจัยทางสาธารณสุขเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การจัดทำสถานการณ์
โรคไม่ติดต่อ และการนำข้อมูลเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาใช้เพื่อจัดทำสถานการณ์โรคไม่ติดต่อในพื้นที่
4. สนับสนุนให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินการศึกษาและจัดทำสถานการณ์
โรคไม่ติดต่อในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ “โครงการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ พฤติกรรม
เสี่ยงและการบาดเจ็บ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ”
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา “โครงการการจัดทำสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ ในเขต
บริการสาธารณสุขที่ 9 ปีงบประมาณ 2557”
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี “โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี”
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ “โครงการพัฒนาการใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเขต
พื้นที่เครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 1”
5. ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำ (ร่าง) สถานการณ์โรคไม่ติดต่อในพื้นที่ และโครงร่าง
การวิจัยทางสาธารณสุขในระดับพื้นที่ และขอความร่วมมือจาก สคร.ทั้ง 4 แห่ง จัดทำบันทึกส่งรายงานความ
ก้าวหน้าฯ
6. ประชุมปรึกษาหารือการสำรวจฐานข้อมูลประชากรและจัดทำกรอบรายชื่อประชากรตัวอย่างของ
จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.57 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และเขตบริการสุขภาพที่ 9 (จังหวัด
นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์) ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2557
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 3 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้กรอบประชากรสำหรับสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้อง
สำหรับการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บด้วย Tablet ในปี 2557 ผู้เข้าประชุมประกอบ
ด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นักวิชาการของสำนังานป้องกัน
ควบคุมโรค (สคร.) และสำนักโรคไม่ติดต่อ
7. ประชุมหารือแนวทางการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในปี 2557 เพื่อ
ติดตามงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นักวิชาการจากสำนักโรคไม่ติดต่อ
สำนักระบาดวิทยา สำนักควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณากรอบการสุ่มเลือก
ตัวอย่างการสำรวจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงฯ
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8. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 ได้รายงาน
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อในพื้นที่ 3 รายงาน คือ
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ได้ฐานข้อมูลสถานการณ์โรคไม่ติดต่อจากโครงการ
วิเคราะห์สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ พฤติกรรมเสี่ยงและการบาดเจ็บ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายงาน
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์โรคไม่ติดต่อและ
พฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ ในเขตบริการสาธารณสุขที่ 9 จากโครงการ
การจัดทำสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ ในเขตบริการสาธารณสุขที่ 9 จำนวน 1 รายงาน
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์โรคไม่ติดต่อของเครือข่าย
จากโครงการพัฒนาการใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 1 จำนวน
1 รายงานทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี มีการปรับแผนกิจกรรมงบประมาณ เพื่อไปดำเนิน
กิจกรรมประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จึงไม่มีการรายงานในส่วนนี้

ปัญหา/อุปสรรค

1) มีเวลาเตรียมการน้อยและเร่งรัด วิทยากรที่ต้องการมีภารกิจมาก และหลักสูตรต้องคิดพิจารณา
ด้วยความรอบคอบและหาวิทยากรที่เหมาะสมยาก
2) กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถมาเข้าอบรมได้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจัดซ้อนกับ
การอบรมอื่น (กรมมีนโยบายเร่งรัดให้จัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบฯ)

ข้อเสนอแนะ

ควรมีคณะทำงานที่ช่วยค้นหาวิทยากร และคิดพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย

โครงการพัฒนารูปแบบการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
วัตถุประสงค์

1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายข้อมูลโรคไม่ติดต่อให้ใช้ประโยชน์ด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ด้วยการเก็บข้อมูลแบบ
electronic file

ผลการดำเนินงาน

1. สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในระดับจังหวัด ได้แก่
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการการเก็บข้อมูลออนไลน์ การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บระดับจังหวัด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ การสัมภาษณ์แต่ละ
ส่วนได้เป็นอย่างดี และได้ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์และฝึกทักษะการใช้ Tablet เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้เก็บข้อมูลที่เป็นนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎชัยภูมิ จำนวน 30 คน และนักวิชาการสาธารณสุขที่ประสานงานในพื้นที่จาก รพ.สต. ที่รับผิดชอบ
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หมู่บ้านที่เก็บข้อมูล จำนวน 24 คน โดยวิทยากรคือนักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานการสำรวจพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บจากสำนักโรคไม่ติดต่อ และ programmer ผู้พัฒนาโปรแกรม
1.2 เก็บข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล โดยมีจำนวนแบบสัมภาษณ์ 1,728 ราย ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ใน 24 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557
1.3 นิเทศติดตามและควบคุมคุณภาพข้อมูล 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2557 โดยประสานการดำเนินงานและการนิเทศงานที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฎชัยภูมิ
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2557 ณ พื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2. ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในระดับเขตบริการสุขภาพที่ 9
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการการเก็บข้อมูลออนไลน์ การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บระดับเขตบริการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557 เพื่อให้มีความเข้าใจวัตถุ
ประสงค์การสัมภาษณ์แต่ละส่วนได้เป็นอย่างดี และได้ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ และฝึกทักษะการใช้ Tablet
เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เก็บข้อมูลที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 กำหนด และผู้ประสานงานในพื้นที่จาก รพ.สต. ที่รับผิดชอบหมู่บ้านที่เก็บข้อมูล จำนวน
64 คน มีวิทยากรคือ นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บจากสำนักโรคไม่ติดต่อ และ programmer ผู้พัฒนาโปรแกรม
2.2 เก็บข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2557 โดยมี
จำนวนแบบสัมภาษณ์ จำนวน 1,728 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดคือ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
และสุรินทร์
2.3 นิเทศติดตามและควบคุมคุณภาพข้อมูล จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2557 ในพื้นที่อำเภอปากช่องและอำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปัจจัยความสำเร็จ

มีการกำหนดเวลาในการทำงานและประสานงานในระดับต่างๆ ล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นอย่างดี

ปัญหา/อุปสรรค
จังหวัด
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1. เครื่อง tablet ในการเก็บข้อมูลมีไม่เพียงพอ
2. ขาดบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อทั้งในส่วนกลาง ระดับเขต และระดับ

ANNUAL REPORT 2014
BUREAU OF NON COMMUNICABLE DISEASE

โครงการสนับสนุนการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพของเครือข่าย ประจำปี 2557
วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพของเครือข่าย ประจำปี 2557

ผลการดำเนินงาน

1. นักวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุขดำเนินการประสานกับเครือข่าย เพื่อจัดทำโครงการ
และกำหนดแผนงาน/กิจกรรมในการออกประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพของเครือข่าย
2. รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการออกประเมินรับรองคลินิก
NCD คุณภาพของเครือข่าย
3. สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานควบคุมโรคที่ 1- 12 เขต เพื่อดำเนินการตรวจประเมินผล
การดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้น
ที่รับผิดชอบ
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบ/ให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานคลินิก NCD
คุณภาพ สำหรับ รพ.สต.ปี 2558 เพื่อทดสอบและพัฒนา (ร่าง) เครื่องมือคลินิก NCD คุณภาพ สำหรับ
รพ.สต. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญผู้ปฏิบัติงานจาก
รพ.สต.มาประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ สำหรับ รพ.สต. ที่จะ
ขยายการดำเนินงาน ไปยัง รพ.สต.ในปี 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
นักวิชาการของสำนักโรคไม่ติดต่อ และนักวิชาการจาก รพ.สต. รวม 10 คน และผลจากการประชุมได้พัฒนา
(ร่าง) แนวทางการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ สำหรับ รพ.สต.ปี 2558

โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1680/2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
และคณะทำงานแนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. จัดประชุมราชการเรื่อง “การจัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด” จำนวน 3 ครั้ง สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ จัดทำแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือด (Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk) เพื่อให้บุคคลากรทางการ
แพทย์ใช้ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคคลที่ไม่เคยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน
(Primary Prevention) และจัดบริการที่เหมาะสม สอดคล้องกับโอกาสเสี่ยงรายบุคคล มีเป้าหมายของการใช้
แนวทางการประเมินฯ เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถจัดการตนเอง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม
ส่งผลให้น้ำหนักตัว ระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตลอดจนได้รับยา
ในรายที่มีข้อบ่งชี้
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3. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มป่วย DM/HT ในรูปแบบ Risk
Chart ใน 2 กรณี คือ 1) กรณีทราบผลเลือด Cholesterol และ 2) กรณีไม่ทราบผลเลือด Cholesterol
หรือสถานบริการสาธารณสุขไม่มีบริการตรวจหา Cholesterol ซึ่งสำนักโรคไม่ติดต่อเผยแพร่ Risk Chart
ในเว็บไซด์สำนักโรคไม่ติดต่อ (www.thaincd.com) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ รพศ. รพท. รพช.
และ รพ.สต. นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
4. จัดทำเอกสาร “แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Guidelines
for Assessment of Cardiovascular Risk)” และปรับปรุง/เพิ่มเติมเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
และคณะทำงานฯ และจัดจ้างพิมพ์แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
จำนวน 60,000 เล่ม และจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart) จำนวน 40,000 แผ่น ส่งแนวทางและ
โปสเตอร์ให้กับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ให้ รพศ. รพท. รพช. และรพ.สต.ทั่วประเทศ
5. จัดทำและส่งแบบสอบถามเรื่องการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แนวทางการประเมินโอกาส
เสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่กลุ่มเป้าหมายทำการประเมินฯ

ปัจจัยความสำเร็จ

หน่วยงานระดับพื้นที่ให้ความสนใจในการใช้แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

ปัญหา/อุปสรรค

1. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการประเมินและการแปลผล
2. แนวทางฯ ที่ผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพื้นที่ (กลุ่มเป้าหมาย)

โครงการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบ
และมาตรการการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคไขมัน
วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานเพื่อการบริโภคไขมันอย่างเหมาะสมในการลดการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการบริโภคไขมันอย่างเหมาะสม ในการลดการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. มีกลไกและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการจัดการลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 190/2557 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและ
คณะทำงานโครงการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบ และมาตรการการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริโภคไขมัน
2. จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบ และ
มาตรการการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคไขมัน

46

ANNUAL REPORT 2014
BUREAU OF NON COMMUNICABLE DISEASE

3. จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ คือ ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนิน
การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบ และมาตรการการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคไขมัน
ต่อโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคไขมันเพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเหมาะสม และนำไปใช้ใน
การดำเนินงานต่อไป
4. ประสานและติดตามการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบ และมาตรการการดำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคไขมันต่อโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในและต่างประเทศ โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ส่งร่างผลการวิเคราะห์ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์, ผลกระทบ และมาตรการการดำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคไขมันในอาหารและเครื่องดื่มให้สำนักโรคไม่ติดต่อแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค

ผู้เชี่ยวชาญมีภารกิจมากทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ค่อนข้างไม่สะดวกในการนัดหมาย และส่งผล
ให้มีความล่าช้าในการส่งงาน

โครงการขยายผลสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
วัตถุประสงค์

1. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานของสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

ผลการดำเนินงาน

สำนักโรคไม่ติดต่อโดยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ประสานกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลการดำเนินกิจกรรมในส่วนที่สำนักโรคไม่ติดต่อรับผิดชอบ ดังนี้
1. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการวัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดย
มีการอบรมหลักสูตรโรคจากวิถีชีวิต จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 และรุ่นที่ 2 ใน
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ บริษัทฮอนด้า ออโตบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ชี้แจงถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ให้กับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ
ที่จัดโดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
3. ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมถ่ายทอดรายละเอียดโครงการวัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข ให้กับบุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต
4. ร่วมเป็นคณะอำนวยการ คณะกรรมการ และคณะทำงานโครงการวัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1957/2556 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2556
5. ร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
อบรมผู้ตรวจประเมินในสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จำนวน 2 รุ่น ให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน ส่วนกลางและภูมิภาคในสังกัดกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

สามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปใช้ในการตรวจประเมินสถานประกอบการได้ถูกต้องและเหมาะสม และให้มีรูปแบบ
การตรวจประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่
30 -31 มกราคม 2556 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี
6. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ครั้งที่ 1/2557
7. นักวิชาการของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร่วมกับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขระดับประเทศ จำนวน 20 จังหวัด
ได้แก่ จ.ลพบุรี จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ จ.สิงห์บุรี จ.นครนายก จ.สงขลา จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.เพชรบูรณ์
จ.พิษณุโลก จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี จ.สระบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์
จ.สุพรรณบุรี
8. สรุปบทเรียนจากการร่วมลงประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับ
ประเทศ เพื่อสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จและโอกาสในการพัฒนา

ปัจจัยความสำเร็จ

ความร่วมมือระหว่างคณะทำงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

ปัญหา/อุปสรรค

1. เนื่องจากเป็นงานบูรณาการทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้องรอความพร้อมของ
หลายหน่วยงาน ประกอบกับหน่วยงานต่างๆ มีภารกิจหลายด้าน
2. ทีมประเมินจากส่วนกลางมีน้อย ทำให้การประเมินเป็นไปอย่างล่าช้า

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกระบวนการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนด้วยการลดบริโภคเกลือ
วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานเพื่อการบริโภคเกลือและการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการบริโภคเกลือและการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. มีกลไกและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการจัดการลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลการดำเนินงาน

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดสื่อองค์ความรู้และเครื่องมือ “ลดเค็ม ลดโซเดียม” (Salt
Reduction Tool Kit) ที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในระหว่าง
วันที่ 28 - 29 พ.ย. 2556 ณ โรงแรม My hotel CMYK มีวัตถุประสงค์การประชุม 1) เพื่อพัฒนาชุดสื่อ
องค์ความรู้และเครื่องมือ “ลดเค็ม ลดโซเดียม” (Salt Reduction Tool Kit) ไปใช้ในการดำเนินมาตรการ
การลดบริโภคเกลือและโซเดียมแก่ประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิถีของชุมชน
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินมาตรการการลดบริโภคเกลือ และโซเดียมแก่ประชาชน
ในชุมชน และประสบการณ์การพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมและโรคในชุมชน ประกอบด้วย
1) คณะวิทยากรจากเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แผนงานเครือข่ายป้องกันโรคไม่ติดต่อ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ 2) คณะทำงานจาก
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สำนักโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และนักวิชาการ 3) บุคลากรหรือผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย สำนักพัฒนา
นโยบายระหว่างประเทศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม 4) เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ อสม.ในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
และมีความคุ้นเคยกับ Intervention ในการลดเค็ม ลดโซเดียม ซึ่ง อสม.ที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีผลงานและ
ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นในระดับต่างๆ (ระดับชาติ ระดับเขต และระดับภาค) จากอำเภอสันกำแพง
และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร, อำเภอพนมทวน
และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, อำเภอทับคล้อและอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และอำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
2. ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ ได้แก่ 1) จ้างเหมาผลิตพร้อมจัดส่งชุดสื่อองค์ความรู้และเครื่องมือ
“ลดเค็ม ลดโซเดียม” (Salt Reduction Tool Kit) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการควบคุมและ
ลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน (2,000 ชุด) 2) จ้างเหมาผลิตสื่อทดลองชุดองค์ความรู้และเครื่องมือ
ลดเกลือ ลดโซเดียม สนับสนุนให้กับ รพ.สต.นำร่อง ที่อยู่ภายใต้ตำบลจัดการสุขภาพ จำนวน 2,634 แห่ง
3. ร่วมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารลดเค็ม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ถูกต้อง “สัปดาห์การกินเค็ม 10 – 16 มีนาคม 2557” และ “วันไตโลก 13 มีนาคม 2557” ร่วมกับกรมอนามัย
สมาคมโรคไต สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.) และกรมควบคุมโรค

ปัญหา/อุปสรรค

1. รูปแบบชุดองค์ความรู้และเครื่องมือฯ มีความซับช้อนในการผลิต
2. ระยะเวลาการอนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเวลานาน และควรได้รับการแนะนำถึงวิธีที่เหมาะสม
ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ควรมี Flow chart และเกณฑ์ในการดำเนินงานของงานพัสดุที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ดำเนินโครงการ

โครงการสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกัน ควบคุม ปัจจัยเสี่ยง
ที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในประชากรและชุมชน ปี 2557
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงรับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านช่องทางต่างๆ
2. เพื่อสื่อสารเตือนภัยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรและชุมชนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ การจัดนิทรรศการ/รณรงค์

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำประเด็นสารรณรงค์ ในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 ประเด็นได้แก่ 1) ประเด็นสาร
วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก ปี 2556 2) ประเด็นสารวันเบาหวานโลก ปี 2556 3) จัดทำประเด็นสารวันความดัน
โลหิตสูง 2557 4) ประเด็นสารเพื่อรณรงค์วันหัวใจโลกปี 2557 5) ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพฤกษ์อัมพาตโลก
2557 โดยมีการศึกษา รวบรวม ข้อมูลเรื่องโรคจากแหล่งข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล และเรียบเรียงทำ
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ประเด็นสารรณรงค์ และสนับสนุนประเด็นสารรณรงค์ส่งให้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 รวมทั้ง
เผยแพร่ประเด็นสาร บนเว็บwww.thaincd.com และ facebook ของสำนักโรคไม่ติดต่อ โดยเผยแพร่ผ่านทาง
www.thaincd.com และ facebook ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
2. ร่วมบูรณาการงานสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกัน ควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในประชากรและชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข
2.1 จัดทำประเด็นสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารในงานแถลงข่าววันเบาหวานโลก
2.2 ร่วมเป็นวิทยากรอบรม อสม.นครบาลใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาก 50 เขตของกรุงเทพ
มหานคร จำนวน 500 คน ในระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี
2.3 จัดนิทรรศการร่วมกับสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงในงานมหกรรม
“ตำบลปลอดโรค อำเภอเข้มแข็ง สู่ความยั่งยืนทางสุขภาพ” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม
ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมงาน 500 คน
2.4 จัดนิทรรศการร่วมกับกรมอนามัยในงานผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2556
2.5 จัดนิทรรศการร่วมกับ thai pbs ในงาน check up สุขภาพรับปี 2557 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2556 ณ สถานีโทรทัศน์ thai pbs มีผู้เข้าร่วมงาน 200 คน
3. ดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม ตอบโต้ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเข้าร่วมประชุม Media watch ทุกวันราชการ วันละ 1 ชั่วโมง และติดตาม
ข่าวสารทาง scriping ข่าวที่ส่งมาทาง E-mail ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นประจำทุกวัน
4. จ้างเหมาผลิตสื่อต้นแบบที่ใช้สื่อสารเตือนภัยและจัดนิทรรศการเพื่อป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรและชุมชน จำนวน 5 เรื่อง/5 โรคที่สำคัญ ได้แก่ 1) ลดเค็มลดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 2) ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย DM 3) มะเร็งภัยร้ายที่ควรรู้ 4) ไขมันในเลือดผิดปกติ ปัจจัยเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อ และ 5) ปรับวิถีชีวิตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สนับสนุนให้ สคร.12 แห่งๆ ละ 1,200 แผ่น/เรื่อง
5. จัดทำ spot TV และ spot Radio 5 เรื่อง ได้แก่ 1) รู้ทันความดันโลหิตสูง 2) ลดเค็ม ลดความดัน
โลหิตสูง 3) สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง 4) ข้อควรปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพหัวใจที่ดี และ 5) สัญญาณ
เตือนโรคเบาหวาน จัดเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 10 ครั้งต่อเดือน
6. จัดทำบทความออนไลน์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ 1) หลอดเลือดสมอง 2) หัวใจขาดเลือด
3) โรคลมแดด 4) ใส่ใจสุขภาพช่วงบอลโลก
7. จัดทำคู่มือและโปสเตอร์ ดังนี้ 1) คู่มือการดูแลตนเองเพื่อการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 2) โปสเตอร์อาหาร : สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ 3) โปสเตอร์อ้วน อันตรายโรคร้ายถามหา
สนับสนุนให้ สคร. 12 แห่ง แห่งละ 500 แผ่น
8. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการรับสื่อ spot Radio
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โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.)

ผลการดำเนินงาน

1. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ.สต.) ที่ได้จัดทำขึ้นในปี 2555 ซึ่งคู่มือฯ ดังกล่าวได้เผยแพร่ให้กับ รพ.สต.ขนาดใหญ่ไปแล้ว โดยในปี 2557
ได้นำคู่มือดังกล่าวมาปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา เช่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง, ค่าระดับน้ำตาล, ค่าระดับความดันโลหิตสูง และแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด
หัวใจ เป็นต้น
2. ผลิตคู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ.สต.) จำนวน 10,000 เล่ม และจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานฯ ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รพ.สต.ขนาดกลางทั่ว
ประเทศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และ สสจ. 76 จังหวัด
3. ส่งแบบสอบถามและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

โครงการองค์กรต้นแบบ ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีที่ 1 “ก้าวที่เพิ่ม เติมสุขภาพ”
วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมควบคุมโรคตระหนักถึงการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการลด
เสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อ
2. เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบทางด้านสุขภาพดี ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการก้าวเดิน
เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน

1. จัดซื้อเครื่องนับก้าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการพกติดตัวและจดบันทึกจำนวนก้าวเดิน เครื่องวัด
ความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้ำหนัก
2. ประชุมชี้แจงโครงการองค์กรต้นแบบ ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีที่ 1“ก้าวที่เพิ่มเติมสุขภาพ”
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และประสานให้หน่วยงานจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ/กระตุ้นให้บุคลากรกรมควบคุมโรค
เพิ่มกิจกรรมทางกาย
3. ประสานกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นำเครื่อง Kiosk
วัดความดันและ BMI มาติดตั้งที่กรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการติดตามค่าสุขภาพของบุคลากรกรมควบคุมโรค
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4. จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ห้องประชุมอัจฉรา ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 170 คน ในการอบรมมีการให้
ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การดูแลสุขภาพ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การมีกิจกรรมทางกาย
เช่น ก้าวเดิน การขึ้นบันได เพื่อเพิ่มสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ น้ำหนัก รอบเอว
ค่าน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตดีขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องนับก้าวและแบบบันทึกการเดินสำหรับผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการให้บันทึกการเดินของตนทุกวันและส่งผลการจดบันทึกการก้าวเดินให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
เป็นประจำทุกสัปดาห์มีรายละเอียดการดำเนินงาน คือ แบ่งเป็น 4 ทีมตามรองอธิบดีและสำนัก/กองในกำกับ
และผู้บริหารเข้าร่วมทุกท่าน เกณฑ์การให้รางวัลประเภทรางวัลทีม ดูจากจำนวนก้าวเดินรวม ส่วนรางวัลรายคน
ได้ 4 คน ดูผลจากจำนวนก้าวเดิน
5. ประชุมอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่อง Kiosk โดยเชิญวิทยากรมาจาก NECTEC มาแนะนำ
การใช้เครื่อง
6. จัดทำป้ายข้อความ (point of decision prompts) และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเพิ่มกิจกรรม
ทางกาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางกาย
7. รวบรวมผลการนับก้าวจากผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อจัดทำมาตรการ
การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงระดับประเทศ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำมาตรการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูงระดับประเทศ นำเข้าในการ
ประชุม Meeting of the Ministers of Health of the Countries of WHO South-East Asia Regions:
HMM)
2. เพื่อสร้างฉันทามติและพันธกรณีระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันควบคุมโรคความ
ดันโลหิตสูง ระดับประเทศ

ผลการดำเนินงาน

1. ประชุมปรึกษาหารือมาตรการการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8
เมษายน 2557 เพื่อจัดทำแนวทางการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมีผู้อำนวยการสำนักโรค
ไม่ติดต่อ เป็นประธานกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ นายกสมาคมเบาหวาน
แห่งประเทศไทย อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการสำนักโรคไม่ติดต่อ
2. ประชุมปรึกษาหารือมาตรการการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2557 เพื่อจัดทำแนวทางการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(นพ.นพพร ชื่นกลิ่น) เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์
ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตบริการสุขภาพ สาธารณสุขนิเทศก์เขตบริการสุขภาพที่ 2 และ 5 นายกสมาคม
เบาหวานแห่งประเทศไทย/ความดันโลหิตสูง อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์
สสจ. นนทบุรี/ปทุมธานี และนักวิชาการสำนักโรคไม่ติดต่อ
3. ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรการการป้องกันควบคุมความดันโลหิตสูง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2557 เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำประเด็นสำคัญและกรอบการดำเนินงาน
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4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ดังนี้
4.1 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 878/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงระดับประเทศ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557
4.2 คำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 883/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงระดับประเทศ ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2557
5. ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรการการป้องกันควบคุมความดันโลหิตสูง ระดับประเทศ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือพิจารณาร่างรายงานมาตรการ โดยมี แพทย์หญิง
จุรีพร คงประเสริฐ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการจากสำนักโรคไม่ติดต่อ/สำนักยาสูบ
สำนักแอลกอฮอล์
6. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการการป้องกันควบคุมความดันโลหิตสูง ระดับประเทศ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างรายงานมาตรการ โดย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น) เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นายแพทย์เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย/เวชปฏิบัติ เวชศาสตร์ครอบครัว/มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
และมหิดล และนักวิชาการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
7. ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรการการป้องกันควบคุมความดันโลหิตสูง ระดับประเทศ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เพื่อปรับ/แก้ไขร่างรายงานมาตรการฯ ให้สอดคล้องตามข้อพิจารณาของ
คณะกรรมการฯที่ประชุมครั้งที่ 1 โดยแพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
นักวิชาการจากสำนักโรคไม่ติดต่อ/สำนักยาสูบ/สำนักแอลกอฮอล์
8. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการการป้องกันควบคุมความดันโลหิตสูงระดับประเทศ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เพื่อพิจารณาร่างรายงานมาตรการฯที่ปรับแก้ไขโดยคณะทำงานฯ โดย นายแพทย์
พีระ บูรณกิจเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาความดันโลหิตสูง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ
นายกสมาคมโรคความดันโลหิตสูงเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์เชี่ยวชาญ/ผู้ทรง
คุณวุฒิจากสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย/เบาหวานแห่งประเทศไทย/ และผู้อำนวยการและนักวิชาการ
จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน
9. ปรับ/แก้ไขร่างรายงานมาตรการฯ ให้สอดคล้องตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการฯ ที่ประชุม
และเขียนบทสรุปผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งรายงานมาตรการฯ จำนวน 1 เรื่อง และบทสรุปสำหรับผู้บริหารส่งให้
สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ปัจจัยความสำเร็จ

ผู้บริหาร/อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญ และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

ปัญหา/อุปสรรค

1. ผู้บริหาร/อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ ภาคีที่เกี่ยวข้องติดภารกิจทางราชการ และบางแห่งออกหนังสือเชิญ
หน่วยงานแล้วไม่ตอบกลับตามกำหนดเวลา เมื่อตามเรื่องหน่วยงานไม่สามารถตอบได้ ทำให้กลุ่มเป้าหมายใน
การประชุมไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ และมีปัญหาในการตั้งงบประมาณที่จะใช้จ่ายจริงในการประชุม
2. ภาคีเครือข่ายทั้งกรมควบคุมโรคและสังกัดกระทรวงฯ ที่เข้าประชุมฯมีการเปลี่ยนผู้เข้าร่วมประชุม
และไม่ได้ประสานข้อมูลกันทำให้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่
3. มีปัญหาในการจัดการสถานที่จัดประชุมเนื่องจากถูกเปลี่ยนห้องประชุม/ห้องประชุมไม่ว่าง ทำให้
ต้องมีการประสานกับผู้เข้าประชุมหลายครั้ง
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการสื่อสารความเสี่ยง
เพื่อปรับพฤติกรรมลดเค็ม 2557
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้การลดเค็มแก่ อสม.สำหรับใช้สื่อสารให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ อสม.
2. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเค็มในพื้นที่เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

1. นักวิชาการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเดินทางไปจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในการสื่อสารความเสี่ยง
เพื่อปรับพฤติกรรมลดเค็ม ณ รพ.สต.สวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557
กลุ่มเป้าหมายคือ อสม.รพ.สต.สวนกล้วย จังหวัดราชบุรี จำนวน 50 คน
2. สำรวจพฤติกรรมการกินเค็มของประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง 5 ตำบล โดยใช้แบบสำรวจฯ
จำนวน 500 ชุด
3. เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ผลการสำรวจพฤติกรรมการกินเค็มของประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง
โครงการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของการนำสื่อทดลองชุดองค์ความรู้
และเครื่องมือลดเค็ม ลดโซเดียม (salt reduction Tool Kit) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพของ สื่อทดลอง ชุดองค์ความรู้และเครื่องมือ “ลดเค็ม
ลดโซเดียม” (Salt Reduction Tool Kit) การนำไปใช้ในดำเนินมาตรการการลดบริโภคเกลือและโซเดียมแก่
ประชาชนในชุมชน อย่างประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการวิถีของชุมชน
2. เพื่อให้สำนักโรคไม่ติดต่อและภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวิเคราะห์ผลการ
นำสื่อทดลองฯ ไปใช้ในการดำเนินมาตรการการลดบริโภคเกลือและโซเดียมแก่ประชาชนในชุมชน

ผลการดำเนินงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการนำสื่อทดลอง ชุดองค์ความรู้และเครื่องมือ
ลดเค็ม ลดโซเดียม (Salt Reduction Tool Kit) มีการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ คือ เจ้าหน้าที่จากตำบลในเขตอำเภอเมือง คือ ตำบลดอนตะโก
ตำบลเกาะพลับพลา ตำบลคูบัว และตำบลหนองกลางนา จังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 76 คน
2. กำหนดเกณฑ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินดังกล่าว ต้องเป็นกลุ่ม
เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง โดยมีคุณสมบัติต่างๆตามเกณฑ์
3. กำหนดตัวชี้วัดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการบริโภคเค็มของทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของเครื่องมือฯ หลังการการนำไปใช้ 2 เดือน
4. เก็บรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องดังกล่าว
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5. สรุปผลการดำเนินงานตามขั้นตอน เพื่อนำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการนำสื่อทดลองชุดองค์
ความรู้และเครื่องมือลดเค็ม ลดโซเดียม (Salt Reduction Tool Kit) เพื่อนำไปในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อลดการบริโภคเค็ม

โครงการรณรงค์ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย) สร้างบุญ”
วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ รวม
ถึงบุคลากรเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อได้รูปแบบการดำเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในหน่วยงานหรือองค์กร

ผลการดำเนินงาน

1. ประชุมผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงโครงการฯ แผนงาน
2. ประชุมชี้แจงโครงการฯแผนงาน/กิจกรรมผ่าน VDO conference ให้กับ สคร.ทั้ง 12 แห่งฯ พร้อม
กับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและเปิดตัวโครงการฯ
3. จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย)
สร้างบุญ” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ กรมควบคุมโรค
4. ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ตามแผนกำหนด 3 ชนิด
คือ แผ่นพับ โปสเตอร์ และไวนิล และจัดทำสื่อเพิ่มเติม คือ สแตนด์ดี้ สติ๊กเกอร์ สกู๊ปรายการโทรทัศน์
5. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
6. จัดจ้างผลิตแนวทางลดเสี่ยง เลี่ยงโรค NCDs

โครงการจัดทำคู่มือพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการเพื่อคนไทยสุขภาพดี
วัตถุประสงค์

เพื่อได้แนวทางพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานบริการสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน

1. ศึกษาทบทวนองค์ความรู้ มาตรการ กิจกรรม เกี่ยวกับการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อของกระทรวง
สาธารณสุข
2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการเพื่อคนไทยสุขภาพดี
3. ประชุมเตรียมการปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมข้อมูลในการจัดทำคู่มือพัฒนาสุขภาพกลุ่ม
วัยทำงานแบบบูรณาการเพื่อคนไทยสุขภาพดี จำนวน 4 ครั้ง
4. ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำคู่มือพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการ
เพื่อคนไทยสุขภาพดี จำนวน 4 ครั้ง
5. จัดทำคู่มือพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการเพื่อคนไทยสุขภาพดี (ต้นฉบับคู่มือการจัด
บริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการ 2558) จำนวน 1 เรื่อง
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โครงการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์
การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในงาน มติชน เฮลธ์แคร์ 2014
วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ประชาชนทั่วไปและ
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรับรู้ความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านงาน “มติชน เฮลธ์แคร์ 2014”

ผลการดำเนินงาน

- ร่วมจัดนิทรรศการในงานมติชนเฮลท์แคร์ 2014 ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การค้า
เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
- จัดทำบทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ข่าวสด 2 เรื่อง ได้แก่ “ลดเกลือ
ลดความดันโลหิต” และ “การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ” ตีพิมพ์รวม 3 ครั้ง

โครงการสนับสนุนสื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในที่ทำงานปี 2557
วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้สื่อสนับสนุนการดำเนินป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 2557
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเตือนภัยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรแ
ละชุมชน

ผลการดำเนินงาน

จ้างเหมาผลิตสื่อคู่มือและโปสเตอร์ ได้แก่ 1) คู่มือการดูแลตนเองเพื่อการประเมินและจัดการความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 2) โปสเตอร์อาหาร: สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ และ 3) โปสเตอร์อ้วน อันตราย
โรคร้ายถามหา และสนับสนุนสื่อโปสเตอร์ 2 เรื่อง ให้กับ สคร.12 แห่ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบบริการและบริการจัดการ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบบูรณาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบบริการและบริการจัดการโรคไม่ติดต่อแบบบูรณาการ
ที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
2. เพื่อถอดบทเรียนรูปแบบบริการและบริการจัดการโรคไม่ติดต่อแบบบูรณาการที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำและขออนุมัติดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ
บริการ และบริการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบบูรณาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
(เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายกรมควบคุมโรค)
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบบริการและบริการจัดการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังแบบบูรณาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย สำหรับจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด
ได้แก่ ลำปาง อุดรธานี กาญจนบุรี และพังงา ในระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์
พาเลซ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน
3. จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ (ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) เพื่อถอด
บทเรียนการพัฒนารูปแบบการบริการและบริการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบบูรณาการที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้สูงอายุ ในประเทศไทยในกลุ่มจังหวัดนำร่อง จำนวน 1 เรื่อง
4. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบบริการและบริการ
จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบบูรณาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย โดยนักวิชาการ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ร่วมกับนักวิชาการกลุ่มผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย

โครงการจัดทำรายงานประจำปี 2556
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บตลอดจน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำยก (ร่าง) รายงานประจำปี 2556 นำเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และ
ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อขอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นำมาปรับปรุงและจัดทำเป็นรายงาน
ประจำปี 2556 ฉบับสมบูรณ์
2. ดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2556 ตามระเบียบของทางราชการ
และส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์
3. ส่งรายงานประจำปี 2556 พร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจำปีฯ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมควบคุมโรค หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมควบคุมโรค สคร. สสจ.
รพศ. รพท. รพช. และ สสอ. รวม 1,300 แห่ง และเผยแพร่รายงานประจำปี 2556 ทาง Website ของสำนัก
โรคไม่ติดต่อ
4. รวบรวมผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ที่ได้รับกลับจากกลุ่มเป้าหมายและจะนำเสนอผลการ
สอบถามความพึงพอใจดังกล่าวต่อผู้บริหารสำนักโรคไม่ติดต่อเมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อไป โดยมีสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อทั้งรูปเล่มและประเด็นเนื้อหาสาระ พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก

ปัจจัยความสำเร็จ

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้บริหารและนักวิชาการของสำนักโรคไม่ติดต่อในการให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และส่งรายงานผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่นำมาจัดทำเป็นรายงาน
ประจำปี 2556
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โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บระดับนโยบายสู่
การปฏิบัติในภาพรวมประเทศ (National Program) ตลอดจนแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดในระดับต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับทิศทางนโยบายกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ 2557
3. เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ตลอดจนตัวชี้วัดระดับต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2557

ผลการดำเนินงาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของเครือข่าย ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร นักวิชาการจากส่วนกลางและสำนักงานเขตได้รับทราบ
นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการและดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย บุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 จำนวน 80 คน
2. จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของเครือข่าย ประจำปี 2557
3. ประชุมแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
ซึ่งการประชุมฯ มีการร่วมพิจารณากรอบทิศทาง วางแผน จัดทำแผนการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้บริหารและนักวิชาการของสำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักโภชนาการ
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กองสุขศึกษา และกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน จำนวน 9 ครั้ง
4. ประชุมคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ เมื่อวันที่ 6
ก.พ.57 วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ พิจารณากระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุนตามพันธกิจ
ของสำนักโรคไม่ตดิ ต่อ พิจารณาฐานข้อมูลทีค่ วรจะมีในแต่ละกระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน/
คู่มือ และคัดเลือกฐานข้อมูล เพื่อมาจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นของสำนักโรคไม่ติดต่อ จำนวน
1 ฐานข้อมูล มีมติคัดเลือกข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ใช้ในคู่มือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
และมีความสำคัญตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนดนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ได้แก่ ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
(BRFSS) จำนวนและอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อ จำนวนและอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อ และจำนวนและ
อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนน
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2557
วัตถุประสงค์

1. เพื่อการบูรณาการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของ
สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประจำปี 2557
2. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของ 3 สำนักฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งอุปสรรคในการ
ดำเนินงานร่วมกัน
3. เพื่อนำผลการประชุมที่ได้ไปวางแผนการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในรูปของการบูรณาการทั้ง
โรคและปัจจัยเสี่ยง
4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการดำเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บของสำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และ
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2557
ณ โรงแรมตะนาวศรี รีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ
การดำเนินงานฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อุปสรรคในการดำเนินงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง 3 สำนักและ
สคร. 12 เขต ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ผู้บริหารและนักวิชาการของสำนัก
โรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
สำนักงานป้องกันควบคุมป้องกันโรคที่ 1-12 รวม 136 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ
วัตถุประสงค์

1. ทบทวนสถานการณ์และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเดิม สร้างและเพิ่มความเข้มแข็งแก่เครือข่ายใหม่ในการดำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บ

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1854/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 แต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทำงานจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย
ผู้เกี่ยวข้องเรื่องการบาดเจ็บในเด็ก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และ
การบาดเจ็บจากความรุนแรง
2. ศึกษา ทบทวนสถานการณ์ องค์ความรู้ และการดำเนินงาน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุ และการบาดเจ็บจากความรุนแรง
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

3. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ชี้แจงคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข ความเป็นมา และ
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข 2) พิจารณา
ให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บฯ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การบาดเจ็บในเด็ก
2. การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 3. การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และ 4. การบาดเจ็บจากความรุนแรง
4. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รับรองรายงานการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางฯ ครั้งที่ 1/2557 2) พิจารณาความก้าวหน้าและรายละเอียดของเนื้อหา
เพิ่มเติมใน 4 ประเด็น ดังกล่าว
5. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ โดยสถานบริการสาธารณสุข
ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมควบคุมโรค โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.นพพร
ชื่นกลิ่น) เป็นประธานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอ/ข้อแนะนำต่อ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข ใน 4 ประเด็น ดังกล่าว
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ
จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 (4 คน/สคร.) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์
กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
7. จัดทำ Fact sheet จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สถานการณ์และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากความรุนแรง และ 2) สถานการณ์และแนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในประเทศไทย
และเผยแพร่ให้แก่ สคร.1- 12 ปัจจัยความสำเร็จ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
และร่วมเป็นทีมในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข

ปัญหา/อุปสรรค

1. การจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุขเป็นประเด็นใหม่
ที่น่าสนใจ ซึ่งได้จัดทำแผนและมีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการ
ทบทวนองค์ความรู้ สถานการณ์ ข้อมูลจากหลายแหล่งที่เกี่ยวข้อง
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ
รุ่นที่ 2 มีหลายหน่วยงานจัดประชุมพร้อมกัน มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และมีการลงพื้นที่ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข รอบที่ 1 ทำให้กลุ่มเป้าหมายติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

ควรแจ้งยืนยันการสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจนภายในเดือนกันยายน 2556 เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการดำเนินการทบทวนองค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อบูรณาการงานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บของทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และประสาน
เชื่อมโยงการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
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2. เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนน
3. เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการดำเนินงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบให้เป็นไปตาม
แผนแม่บทแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์ให้มี
ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1085/2556 แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบระบบบริหารจัดการและ
ประมวลผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ประกอบด้วยคณะทำงาน 2 คณะ ได้แก่
1) คณะทำงานด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูล (System Design) 2) คณะทำงานออกแบบ
การประมวลผลและการรายงาน (Output Design)
2. จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงสาธารณสุข (Road safety)
ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศลชั้น 2 กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการบูรณาการในการดำเนินงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ผู้เข้าประชุม จำนวน 35 คน
3. จัดกิจกรรมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขรองรับเทศกาลปีใหม่ 2557 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขในเทศกาลปีใหม่
4. ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 โดยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และรณรงค์ในเส้นทางจังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 และ
เส้นทางจังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม กำกับการดำเนินงานของ
หน่วยบริการในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ และร่วมรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
5. เตรียมการและประเมินผลการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน “สิทธิกับ
ความปลอดภัยทางถนน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ทราบนโยบาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน
6. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในระดับจังหวัดให้สามารถนำข้อมูลจากหลายแหล่งไปใช้ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนงานป้อองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
6.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนน ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กทม. มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ได้และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
(District Health System; DHS) มีผู้เข้าประชุมฯจำนวน 211 คน ประกอบด้วย บุคลากรของ สคร.1-12,
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เครือข่ายแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคใต้., สสจ., สสอ., รพศ., รพท.,และ รพช. พื้นที่เสี่ยง จำนวน 47 จังหวัด
ได้แก่ ระยอง ภูเก็ต ชลบุรี พิษณุโลก ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม
ตรัง ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี สระบุรี กระบี่ นครสวรรค์ จันทบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ชัยนาท นครราชสีมา
เชียงราย สงขลา เพชรบูรณ์ ลพบุรี อุบลราชธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช ราชบุรี ลำปาง ขอนแก่น
กำแพงเพชร ตราด ลำพูน พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ พะเยา สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สกลนคร
กาญจนบุรี ศรีสะเกษ อุดรธานี สุโขทัย และสมุทรปราการ
6.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทาง
ถนน ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอโมรา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่และเพื่อให้ทีม
ทำงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคแต่ละเขต และจังหวัด/โรงพยาบาล
ที่รับผิดชอบข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ได้ประสานความร่วมมือในการจัดการข้อมูลและการดำเนินงาน
ป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯจำนวน 62 คน ประกอบด้วย นักวิชาการของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่โรงพยาบาล sentinel site IS ตั้งอยู่, โรงพยาบาล sentinel site IS, สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 1 - 12, สำนักโรคไม่ติดต่อ
7. สำนักโรคไม่ติดต่อร่วมกับสำนักระบาดวิทยาจะจัดทำคู่มือฝึกอบรมงานสอบสวนอุบัติเหตุ SRRT
(FETP & NCD) เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพ SRRT ด้านการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ
8. จัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน Road safety/คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุม
การบาดเจ็บ โดยมีกิจกรรมดังนี้
8.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 และช่วงเวลาปกติ
ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3 สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปผลการการดำเนินงานสอบสวนการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2557 และช่วงเวลาปกติ ปรึกษาหารือ สคร.1-12 ถึงแนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจร และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์รูปแบบการสอบสวน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงที่ผ่านมา
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง เพื่อนำเสนอต่อผู้
บริหารกรมควบคุมโรคต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค (นายแพทย์คำนวณ
อึ้งชูศักดิ์) เป็นประธาน ผู้รับผิดชอบงานสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนและงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจาก
สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 จำนวน 35 คน
8.2 จัดประชุมปรึกษาหารือการบูรณาการการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในวันจันทร์
ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมควบคุมโรค เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมการประชุมจัดทำคู่มือการสอบสวน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นเวทีทำความเข้าใจโครงสร้าง
และแผนงานของแต่ละหน่วยงานที่จะร่วมมือในการพัฒนางานสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ได้แก่ มหาวิทยาลัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกระทรวง
สาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ผู้อำนวยการ
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สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุทางถนนจากสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก สำนักระบาด
วิทยา และสำนักโรคไม่ติดต่อ
8.3 จัดการประชุมพัฒนาโครงการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน บูรณาการร่วม
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคม ณ กรมควบคุมโรค เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา
คู่มือการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละหน่วยงานที่มีความร่วมมือกัน ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกระทรวง
8.4 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงสาธารณสุข (Road safety)
ครั้งที่ 2/2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการเสนอการดำเนินงาน
ป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 และข้อเสนอแนวทางการดำเนินงาน
ป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
9. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลำปาง ปทุมธานี ปราจีนบุรีและจังหวัด
นครราชสีมา
10. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผล ในคณะกรรมการศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ สถาบันราช
ประชาสมาสัย เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานรวมถึงการเสนอการดำเนินงานป้องกันและ
ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 และข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานป้องกัน
และลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 และติดตามสถานการณ์การเสียชีวิต
การบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุ การสืบสวนอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
11. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ) ในวันศุกร์
ที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อน
ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ผลการประชุมสรุปได้ว่ากรอบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ มี 5 มิติ ประกอบด้วย
มิติด้านสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง (Determinants) ด้านพฤติกรรม (Behaviors) ด้านป่วย-ตาย (Mortalities-Morbidity rate) ด้าน Event-based surveillance และด้านการตอบสนอง (Program response)
12. สรุปผลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11 – 16 เมษายน
2557 ดังนี้
- จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 2,577 ครั้ง ลดลงจากปี 2556 (2,581 ครั้ง) ร้อยละ 0.15
- จำนวนผู้เสียชีวิตรวม 277 คน ลดลงจากปี 2556 (285 คน) ร้อยละ 2.80
- จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) 2,926 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 (2,783 คน) ร้อยละ 5.13
- พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด คือ เมาสุรา ร้อยละ 32.46, ประเภทรถสูงที่สุด คือ มอเตอร์ไซด์ ร้อยละ
80.77, ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 37.36, ช่วงเวลาที่เกิดมากที่สุด คือ
16.01 ถึง 20.00 น. ร้อยละ 33.70, กลุ่มอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงที่สุด คือ อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ
25.64, จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดประจำวัน ได้แก่ จังหวัดนราธิวาสและอุทัยธานี และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต
สะสมสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 13 คน ซึ่งสามารถ Download ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน
เพิ่มเติมได้ที่ Website ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (http://www.roadsafetythailand.com/)
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13. ประชุมหารือ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บของกระทรวง
สาธารณสุข วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
มีรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น) เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานด้าน
ระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคไม่ติดต่อ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
15. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ) ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ รวม 16 คน เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ และจัดทำข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บเพื่อนำเสนอในเวที
คณะอำนวยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ประเด็นที่นำเสนอประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล
เฝ้าระวังการบาดเจ็บ ปัญหาของระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรอบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
5 มิติ กรอบการเฝ้าระวังการจมน้ำ และแผนงานกรอบเวลาการดำเนินงานการเฝ้าระวัง
16. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บเดินทางไปปฏิบัติราชการร่วมกับสำนักระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 5 – 7
พฤษภาคม 2557 ณ จ.ตาก เพื่อสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุหมู่กรณีรถพ่วงชนสองแถวตกร่องน้ำข้างทางดอยรวก
อ.แม่สอด จ.ตาก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
17. ประชุมจัดทำข้อตกลงโครงสร้างการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในวันพุธที่ 28
พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือด้านการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้แก่ กรมควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกรมการขนส่ง
ทางบก
18. เจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บเข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัยในเด็ก ปีที่ 2 และเป็นวิทยากรให้ความรู้การสวมหมวกนิรภัยในเด็กและผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดี
ที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดร่วมกิจกรรมในพื้นที่และติดตามการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และให้ความรู้การสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
และผู้ปกครอง
19. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ในวันศุกร์
ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือ/แนวทางการส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ทั้งในระดับนโยบาย ระดับผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ มูลนิธิเมาไม่ขับ โรงเรียน
วัดหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนัก
โรคไม่ติดต่อ
20. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ปีที่ 1 และปรึกษาหารือ
แนวทางการดำเนินงาน ปีที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวสำโรง
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อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ปรึกษาหารือแนวทาง
การดำเนินงาน ปีที่ 2 และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และสิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน
ของภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากเทศบาลตำบล หัวสำโรง สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแปลงยาว โรงพยาบาลแปลงยาว โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ โรงเรียนวัดหัวสำโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่าวช้างไล่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
21. ประชุมหารือกำหนดแผนงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุของกระทรวงสาธารณสุข ในวันอังคารที่
10 มิถุนายน 2557 ณ สำนักโรคไม่ติดต่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุของ
กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบงานด้านระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต สำนักสาธารณฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักระบาดวิทยา
สำนักโรคไม่ติดต่อ และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1

ปัญหาอุปสรรค

- กรมควบคุมโรคมีนโยบายที่ชัดเจนให้มีการดำเนินงานสอบสวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งใน
ระดับจังหวัดและอำเภอ แต่พบว่า ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขาดคนรับผิดชอบที่ชัดเจน
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เรื่องการสอบสวนซึ่งสำนักโรคไม่ติดต่อจะดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้ต่อไป และบางแห่ง
ไม่มีงบประมาณสนับสนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร
เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมควบคุมป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ SRRT ในระดับสคร. จังหวัด และอำเภอ ด้านการ
สอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือและคู่มือในการสนับสนุนการดำเนินการสอบสวนของ SRRT ทุกระดับ
3. เพื่อพัฒนาข้อมูลส่วน event-based ของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บในโครงการ National Public
Health Surveillance System
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสังเคราะห์ความรู้จากการใช้ข้อมูลสอบสวนการบาดเจ็บร่วมกับข้อมูลเฝ้าระวัง
อื่น เพื่อให้นำไปสู่การพัฒนาการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสังเคราะห์ความรู้จากการใช้ข้อมูลสอบสวนการบาดเจ็บ
ร่วมกับข้อมูลเฝ้าระวังอื่นๆ เพื่อพัฒนามาตรการนโยบายการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม2557 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ให้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและข้อมูลเฝ้าระวังอื่นๆ
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย รวมทั้งเพื่อให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคและจังหวัดในการจัดการข้อมูล มีผู้เข้าประชุม 128 คน
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ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ/โรงพยาบาล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 เจ้าหน้าที่สำนักโรคไม่ติดต่อ เจ้าหน้าที่สำนัก
ระบาดวิทยา
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรแบบสหสาขาในพื้นที่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8, 9, และ 10 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค และทีมสหสาขาระดับจังหวัดและอำเภอด้าน
การสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร, เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค และทีมสหสาขาระดับจังหวัดและอำเภอในการจัดการข้อมูลและการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสอบสวนการบาดเจ็บร่วมกับข้อมูลเฝ้าระวัง
อื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8, 9, และ10 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรพศ./รพท./รพช.และหน่วยงานเครือข่ายแบบสหสาขา ได้แก่ ตำรวจ ปภ.
แขวงการทาง ขนส่งจังหวัด สพฉ. เจ้าหน้าที่สำนักโรคไม่ติดต่อ และวิทยากร รวมทั้งสิ้น 99 คน

ปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากกรมควบคุมโรคและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง
ให้ความสำคัญกับการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร
2. ความร่วมมือระหว่างทีม SRRT ระดับจังหวัดและอำเภอและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบทีมสหสาขา
3. ทีมสอบสวนสหสาขาสามารถสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรจัดทำรายงานการสอบสวน
การบาดเจ็บจากการจราจรสรุปสังเคราะห์และจัดทำแนวทางการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ รวมทั้งนำเสนอ
ในเวทีเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรที่มีประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

1. เกณฑ์ “เหตุการณ์ที่ต้องมีการสอบสวนการบาดเจ็บฯ” ยังไม่ตรงกันระหว่างสาธารณสุขและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเกณฑ์เหตุการณ์ตาม Criteria ของสำนักระบาดวิทยา “ข้อ 3 เหตุการณ์ที่น่าสนใจ”
นั้น ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน จึงควรปรับเกณฑ์ข้อที่ 3 ให้มีความชัดเจน และมีการ
สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ผู้บริหารของหน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอไม่เห็นว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของสาธารณสุข และ
ไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์
3. การเป็นเจ้าภาพหลักในการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรและการกำหนดบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจน
4. ขาดแหล่งข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมทั้งการเข้าถึงระบบข้อมูลที่มีอยู่
5. ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำด้านการสอบสวนการบาดเจ็บฯ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลในระดับพื้นที่
6. หน่วยงานระดับพื้นที่ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง เนื่องจากมีการเปลี่ยนงาน/โยกย้ายงาน
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าตอบแทนการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรในกรณี
ที่เกิดเหตุตาม Criteria และค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดเวทีคืนข้อมูล
2. ควรสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
ทั้งที่เป็นการฝึกอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสนับสนุนคู่มือ/แนวทาง/แบบสอบสวน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
3. ควรมีความเชื่อมโยงข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของระบบรายงานต่างๆ ทั้งภาคสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำและการบาดเจ็บในเด็ก
วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ/การบาดเจ็บในเด็กในระดับจังหวัด/พื้นที่

ผลการดำเนินงาน

1. ศึกษาทบทวนองค์ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ
เกี่ยวกับเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชูชีพของประเทศไทยและต่างประเทศ, มาตรฐานเสื้อชูชีพในต่าง
ประเทศ, ความแตกต่างระหว่างเสื้อชูชีพและเสื้อพยุงตัว และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สระว่ายน้ำของประเทศไทย
และต่างประเทศ
2. ศึกษาทบทวนองค์ความรู้เรื่องการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็ก เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และแบบเก็บข้อมูลการบาดเจ็บรายบุคคลของ
เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
3. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ของจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา เพื่อเก็บข้อมูลและสรุปประเด็นจากเหตุการณ์
เรือล่มที่เกาะล้าน-พัทยา ร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และ
ผู้ประสบภัย
4. ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เพื่อนำเสนอผลการสอบสวน
กรณีเรือโดยสารอับปาง บทบาทของหน่วยงานต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันหาข้อเสนอ/แนวทาง
ในการป้องกันการจมน้ำ (กรณีเรือโดยสารอับปาง) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรจากสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมเจ้าท่า สำนักระบาดวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สพฉ. สธฉ.
สคร. และ สสจ.
5. ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง สนับสนุน และติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ ในพื้นที่
จังหวัดต่างๆ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม่ โดยให้คำปรึกษาในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ และเก็บข้อมูลในพื้นที่ และเป็นวิทยากรในการ
ประชุมโครงการย่อยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนิน
งานป้องกันเด็กจมน้ำในระดับพื้นที่ ดังนี้ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ได้ร่วมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือแนวทางปฏิบัติการ
แพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ
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6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ โดยการให้ความรู้ผ่านสถานบริการ
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงาน
ป้องกันเด็กจมน้ำในระดับจังหวัด/พื้นที่ เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย สถานการณ์ และมาตรการป้องกัน
เด็กจมน้ำ, ขั้นตอนการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยการให้ความรู้ผ่านสถานบริการสาธารณสุข และการ
ฝึกปฏิบัติ “การเอาชีวิตรอดในน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ”
7. สนับสนุนเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ
7.1 เป็นวิทยากร เรื่อง การลดการตายของเด็กจากการจมน้ำลงร้อยละ 50 ใน 5 ปีต่อจากนี้ ในการ
ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ
7.2 สนับสนุนการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการกรมควบคุมโรคให้แก่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนพาร์ค กรุงเทพฯ
7.3 สนับสนุนสื่อให้แก่ สคร.ที่ 2 สระบุรี สคร.ที่ 4 ราชบุรี สคร.ที่ 10 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ “ครูผู้สอน (ครู ข) : หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอด (ระยะสั้น 1 วัน) ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ จังหวัดสระบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
พัฒนาทักษะครูผู้สอนในพื้นที่ให้สามารถสอนได้ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร
/เจ้าหน้าที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
9. ดำเนินการขยายผลป้องกันเด็กจมน้ำ
- ขยายผลให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จำนวน 15 จังหวัด และเร่งรัด
ขยายเครือข่ายป้องกันการจมน้ำในเด็ก (ท้องถิ่น/โรงเรียน) และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ต.ค.-ธ.ค.56) รวม 35 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ นครพนม ประจวบฯ พิษณุโลก
เชียงราย อยุธยา ชัยนาท จันทบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ หนองคาย ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน
นครสวรรค์ สุโขทัย พิจิตร กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี กระบี่ พังงา ภูเก็ต
ระนอง สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
- สนับสนุนให้เกิดการขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินงานป้องกัน
เด็กจมน้ำเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ “ห้วยตึงเฒ่าทะเลเชียงใหม่ ปลอดภัยเมื่อลงเล่นน้ำ”
- สนับสนุนให้เกิดการขยายผลป้องกันเด็กจมน้ำ “เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้โมเดล” (ร่วมกับสสจ.
นครศรีธรรมราช และสคร.11) เพื่อเป็นสนับสนุนให้พื้นที่เกิดการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่นำร่อง
10. ดำเนินงานเฝ้าระวังการจมน้ำของเด็ก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม และ
ข้อมูลเด็กจมน้ำจากสื่อต่างๆ ระหว่างเดือนต.ค. 56 – ก.ย. 57
11. ดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง กาญจนบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา
บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุดรธานี อุบลราชธานี และเชียงใหม่
12. สนับสนุนเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ
1) เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน (ครู ข) ตามหลักสูตรว่ายน้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอด จำนวน 14 ครั้ง ซึ่งร่วมกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
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2) สนับสนุนสื่อให้แก่เครือข่าย ดังนี้ 1) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี 2) สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 3) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบล
ราชธานี 4) สำนักโรคติดต่อทั่วไป 5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดเชียงราย
6) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7) โรงเรียนเปรมประชา จังหวัดนนทบุรี

ปัญหาอุปสรรค

- ภารกิจงานของ สคร./จังหวัดมีมาก อีกทั้งการขาดความชัดเจนของกรมควบคุมโรคในการชี้แจง
นโยบาย (จุดเน้น/ถ่ายโอนภารกิจ) ทำให้ไม่เห็นความสำคัญและไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
- ใน สคร.บางแห่ง ไม่มีการบูรณาการงานกัน และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทำให้ขาดความต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการพัฒนาคนทำงาน สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ในการดำเนินงาน
- ขับเคลื่อนและผลักดันงานป้องกันการจมน้ำให้กับ อปท. และโรงเรียน เช่น ชี้แจงแนวทาง การป้องกัน
ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นวิทยากรในการฝึกทักษะช่วยชีวิต/เอาตัวรอดเด็กจมน้ำ เป็นต้น

โครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการจมน้ำและการบาดเจ็บในเด็ก
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันเด็กจมน้ำและการบาดเจ็บในเด็ก

ผลการดำเนินงาน

1. จัดกิจกรรม/สื่อสารวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
ให้แก่เด็ก รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กในการป้องกันการจมน้ำในวงกว้าง โดยใช้
รูปแบบ Social Network มีขั้นตอนดังนี้
1.1 จ้างเหมาด้วยวิธีสอบราคาจัดกิจกรรม/วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ
1.2 จัดทำหนังสือกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคสั่งการให้สถานบริการสาธารณสุข
ทุกแห่งทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกเขต ดำเนินงาน
ป้องกันเด็กจมน้ำ
1.3 จัดทำประเด็นสำหรับการสื่อสารช่วงวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำปี 2557 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทำ Clip VDO
1.4 จัดทำเนื้อหาที่จะใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งช่วงสมัครเข้าแข่งขันทำ Clip VDO และ
ช่วงเข้าร่วมชม และให้ข้อคิดเห็น ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์
1.5 จัดทำเนื้อหา/รูปแบบที่จะใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์
1.6 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำ Clip VDO
1.7 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชม และให้ข้อคิดเห็น Clip VDO ที่เข้าร่วมแข่งขันทาง Youtube
1.8 คัดเลือก Clip VDO ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด เพื่อ Upload ขึ้น youtube
1.9 ติดตามและรวบรวมผลการเข้าชม Clip VDO (จำนวน View) ของ Clip VDO ทั้งหมดที่
Upload ขึ้น youtube ในทุกสัปดาห์
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

2. ผลิตหนังสือ/เอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สื่อการเรียนการสอน/สื่อประชาสัมพันธ์/เอกสารเตือนภัย/
ป้องกันการจมน้ำ (ใบปลิวเสื้อชูชีพ – เสื้อพยุงตัว) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและ
มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางน้ำที่ถูกต้อง
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่
1) สถานี Thai PBS รายการ“เปิดปม”
- สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค : นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น
- อัดเทปรายการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
2) ช่อง 3 รายการเที่ยงวันทันข่าว ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 57
3) ช่อง 5 รายการข่าวเด่นภาคดึก ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 57
4) หนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 57
5) หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 57
6) หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 57
4. จ้างเหมาผลิตสื่อ (โบชัวร์) เรื่อง การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลคนตกน้ำ จมน้ำ เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเครือข่ายและประชาชนรับทราบและมีความรู้เรื่องการช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
คนตกน้ำ จมน้ำ ที่ถูกต้อง

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน (ครู ข)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะครูผู้สอน ในพื้นที่ให้สามารถสอนได้ตามหลักสูตรฯ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ผลการดำเนินงาน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน (ครู ข) ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
(Survival Swimming Curriculum) ระยะสั้น 1 วัน เพื่อการป้องกันเด็กจมน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ
ผู้นำชุมชน ซึ่งนางสุชาดา เกิดมงคลการ และนางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ นักวิชาการกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
สำนักโรคไม่ติดต่อเป็นวิทยากรในการอบรมฯร่วมกับบุคลากรเครือข่ายฯ โดยมีหัวข้อการประชุม คือ บรรยาย
เรื่อง ความแตกต่างของการว่ายน้ำและว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และเรื่อง ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
เบื้องต้น การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำ “ตะโกน โยน ยื่น” แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
เรื่อง การเอาชีวิตรอดในน้ำ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 14
ครั้ง มีจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดสระบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ลพบุรี ปทุมธานี
กาญจนบุรี อุทัยธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา และอุบลราชธานี
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โครงการการจัดการความรู้ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและภารกิจของสำนักโรคไม่ติดต่อ
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสำนักฯและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำคำสั่งสำนักโรคไม่ติดต่อ ที่ 86/2556 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 แต่งตั้งคณะทำงาน
การจัดการความรู้ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2557
2. ศึกษา ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและภารกิจของสำนักโรคไม่ติดต่อ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรในสำนักฯ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
3. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักโรคไม่ติดต่อ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนและกำหนดรูปแบบของการถอดบทเรียน เห็นความสำคัญของการการจัดการ
ความรู้ และการถอดบทเรียน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานได้
4. ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบและวางแผนกระบวนการ
การถอดบทเรียน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การมองเชิงระบบ การบริหารทีมงาน และ 2) แนวทางป้องกัน
ควบคุมโรคโดยการลดการบริโภคเกลือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนัก
โรคไม่ติดต่อ และทีมวิทยากรจากสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากตัวบุคคล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักโรค
ไม่ติดต่อ เมื่อวันที่ 19 – 20 มี.ค. 2557 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการถอดบทเรียน เกิดทักษะ
การเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล มาเป็นองค์ความรู้ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ จำนวน 70 คน และทีมวิทยากรจากสำนักจัดการความรู้
กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดูแลและสังเกตการณ์ ปฏิบัติการถอดบทเรียน การถอดบทเรียนจากองค์ความรู้ในตัว
บุคคลครั้งนี้ ได้มาเป็นองค์ความรู้ของสำนักโรคไม่ติดต่อ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การมองเชิงระบบและการบริหาร
ทีมงาน ผู้รู้คือ นางสาวสาลินี ซ็นเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2) แนวทางป้องกันควบคุมโรค
โดยการลดการบริโภคเกลือ ผู้รู้คือ นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา นักวิชาการสาธารณสุข และมีผู้เข้าประชุม
จำนวน 40 คน
6. จัดทำรูปเล่มการถอดบทเรียน เรื่องการมองเชิงระบบและการบริหารทีมงาน และเรื่องแนวทาง
ป้องกันควบคุมโรค โดยการลดการบริโภคเกลือ เพื่อจัดเก็บการถ่ายทอดความรู้จากตัวบุคคล มาจัดทำเป็นรูปเล่ม
องค์ความรู้ของสำนักโรคไม่ติดต่อ มีการจัดพิมพ์รูปเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยสำนักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับจ้างเหมาฯ และผู้ใช้ประโยชน์ คือ บุคลากรของ
สำนักโรคไม่ติดต่อ

ปัจจัยความสำเร็จ

การมีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกกลุ่มงานในสำนักโรคไม่ติดต่อ ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ และมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงาน
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ปัญหา/อุปสรรค

จำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และคณะทำงานฯ ของสำนักโรคไม่ติดต่อบางท่านติดภารกิจ
การประชุมอื่นที่จัดตรงกัน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กลุ่มเป้าหมายจึงได้ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานตามนโยบาย
ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักฯ ผ่านการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเดน
ดรากอน บุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อเข้าประชุม จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ของบุคลากรทั้งหมด
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อได้รับความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินองค์กรด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดทำลักษณะสำคัญ
ขององค์กร และจัดทำแผนปรับปรุงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ จากศูนย์
ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ลักษณะสำคัญขององค์กรที่เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่หมวด 1–7
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556” และ “การตรวจ
องค์กรด้วยตนเองประเด็นในหมวด 1-7 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2556”
2. จัดทำคำสั่งสำนักโรคไม่ติดต่อ ที่ 54/2556 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินการ และคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนัก
โรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินการ และคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของสำนักโรคไม่ติดต่อ คัดเลือกผลงานที่มีผลลัพธ์โดดเด่น ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ร.
กรมควบคุมโรคกำหนดในการขอรับรางวัลคุณภาพประจำปี 2557 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
ในวันที่ 10 มกราคม 2557 และส่งให้กพร.กรมฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลินิก/ศูนย์/
เครือข่ายของคลินิกในสถานบริการสุขภาพประเมินสถานการณ์ ปัจจัยและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาคลินิก
NCD คุณภาพ ในเครือข่ายบริการและพัฒนาระบบคุณภาพการบริการได้ ตรงจุด ตามส่วนขาดของสถานบริการ
ในการดูแลป้องกันควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนคุณภาพ
การดำเนินงานคลินิกโรคไม่ติดต่อ
4. จัดประชุมกำหนดกิจกรรมปิดช่องว่างจากผลการสำรวจผ่านระบบออนไลน์และจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรตามแบบฟอร์มที่ กพร.กรมควบคุมโรคกำหนด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 เพื่อให้บุคลากรของสำนัก
โรคไม่ติดต่อ สามารถวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์กร
(Gap) ครั้งที่1 (X1) ครบถ้วนในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
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และด้านการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์กร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร โดยคัดเลือกคะแนน
GAP ในแต่ละด้าน มาทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร
5. ประชุมถ่ายทอดสื่อสารวิธีปฏิบัติในการเข้าระบบตอบแบบสำรวจพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ซึ่งกลุ่มพัฒนาองค์กรจะนำผลการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 (ใน 3
ด้าน) ที่มีคะแนน GAP มากที่สุดในแต่ละด้านมาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 (ใน
3 ด้าน) ว่ามีคะแนน GAP ลดลงหรือไม่ เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการองค์กรและสามารถจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ใน 3 ด้าน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
6. ประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับ ดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชัชลินา 5 สถาบันบำราศนราดูร มีนายแพทย์
ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ เป็นประธานในการดำเนินงานตามแผนประคองกิจการของสำนักฯ ได้สรุปรายละเอียด
ตามเอกสารที่นำเสนอต่อทีมคณะกรรมการติดตามแผนประคองกิจการ นำโดยนายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันหล้า
ได้สรุปว่า แผนประคองกิจการของสำนักโรคไม่ติดต่อโดยทั่วไปมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ แต่มีสิ่งที่ควรดำเนิน
การต่อคือ การทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ในงานที่สำคัญ (Critical function) ซึ่งต้องสามารถตอบสนอง
ได้อย่างรวดเร็ว แม้จะอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
7. จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจการพัฒนาสมรรถนะองค์กร ครั้งที่ 2 โดยรวบรวมสถิติการเข้า
ระบบออนไลน์ วิเคราะห์ผลสำรวจการพัฒนาองค์กร (การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร) ครั้งที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างความเห็นและความ
สำคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์กร (Gap) ครั้งที่ 1 และ ครั้ง 2 ในแต่ละด้านพร้อมเสนอผู้บริหาร
และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
8. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของสำนักโรคไม่ติดต่อ รอบ 12 เดือน
(ต.ค.56 – ก.ย.57) พร้อมเสนอผู้บริหารและส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 15 กันยายน 2557

ปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อให้ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร และ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2. มีงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสมและเพียงพอ

ปัญหา/อุปสรรค

1. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นคณะทำงานอยู่ในหมวดใด ทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลใน
การประชุมในครั้งนี้ได้
2. บุคลากรยังไม่เข้าใจเนื้อหา PMQA เท่าที่ควร เนื่องจากกระบวนการในแต่ละหมวดมีความซับซ้อน
ต้องทำความเข้าใจอย่างมากและต้องศึกษาความเชื่อมโยงกัน

ข้อเสนอแนะ

1. บุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อควรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม นอกจากนั้นควรมีการ
เชิญหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
2. ควรจัดการประชุมปรึกษาหารืองานกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง
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โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและภารกิจของสำนักฯ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำคำสั่งสำนักโรคไม่ติดต่อ ที่ 85/2556 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แต่งตั้งคณะทำงาน
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลพนักงาน
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค วิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ สื่อสารทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ใน
การประเมินตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ นำเสนอหลักเกณฑ์ฯ และสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอ
ผู้บริหารสำนักโรคไม่ติดต่อ
2. ประชุมคณะทำงานระบบประเมินผลปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักโรคไม่ติดต่อ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทาง/หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักโรค
ไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค
คู่มือแนวทางการประเมินสมรรถนะ และการจัดทำ IDP ให้กับบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อ จำนวน 40 คน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ดรากอน โดยมีวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
คือ นางปาจารีย์ อัศวเสนา บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปี 2557-2561 และ
แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค” และ นางพิชญ์สินีย์ พุ่มเหรียญ บรรยายเรื่อง
“ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557”
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ จำนวน 20 คนเกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้าใจระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ และเชื่อมโยงกับสถิติทางการแพทย์
เพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยมีวิทยากรเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ส่งบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อเข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา/พัฒนาบุคลากรด้านภาษา/การบริหาร
วิชาการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นำเสนอผลงานระดับชาติ จำนวน 51 คน ระหว่างเดือน ต.ค.56 – มิ.ย.57
6. จัดเสวนายามเช้าและส่งเสริมการอ่านบทความทางวิชาการของบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อและ
บุคลากรหน่วยงานอื่น
7. กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้จัดแฟ้มเอกสารวิชาการทุกเรื่องที่นำเสนอใน Journal Club และที่นำเสนอ
ในเสวนายามเช้า ไว้ประจำที่กลุ่มฯ และในอนาคตจะขอความร่วมมือจากนักวิชาการทุกลุ่ม และทุกคนนำเสนอ
ผลการอ่านและวิเคราะห์บทความทางวิชาการ โดยเฉพาะบทความฉบับภาษาอังกฤษ (ที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ) เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะการอ่าน และนำไปใช้ประโยชน์ ในการค้นหาความรู้มา
พัฒนางาน การจัดทำแฟ้มจะจัดแยกเป็นแฟ้มรายปี และจัดกลุ่มเรื่อง ภายใต้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถมาศึกษาอ่านได้

74

ANNUAL REPORT 2014
BUREAU OF NON COMMUNICABLE DISEASE

ปัจจัยความสำเร็จ บุคลากรเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง
ปัญหา/อุปสรรค

จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีน้อย เนื่องจากนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณในการอบรมให้ได้
ร้อยละ 50 ของกรมควบคุมโรค ทำให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานต้องเร่งดำเนินงานจัดอบรมในช่วงระยะเวลา
3 เดือนแรก จึงมีความซ้ำซ้อนและคาบเกี่ยวในช่วงเวลาเดียวกัน

โครงการจัดทำฐานข้อมูลความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยา
โรคไม่ติดต่อและสถิติประยุกต์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
วัตถุประสงค์

1. ฐานข้อมูลความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และสถิติประยุกต์ทางการ
แพทย์และสาธารณสุข 1 ฐาน
2. บทเรียนในรูปแบบวิดิโอในหัวข้อเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ และสถิติประยุกต์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย 10 บทเรียน: ระบาดวิทยาและธรรมชาติการเกิด โรคเรื้อรัง 6
บทเรียน (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง และโรคมะเร็งต่างๆ) และสถิติประยุกต์ทางการแพทย์และสาธารณสุข: การวัดการเกิดโรคในชุมชน
ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ การเปรียบเทียบการเกิดโรคในชุมชนหรือการปรับอัตรา และสอบสวนโรคและการวินิจฉัย
ชุมชน รวม 4 บทเรียน
3. หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคสำหรับบุคลากรเข้าใหม่/บุคลากร
ที่ต้องการพัฒนาตนเองของสำนักโรคไม่ติดต่อ
4. คู่มือ/แนวทางการคัดเลือกบุคลากร/รับโอนย้ายในการสัมภาษณ์ความรู้เบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรทางเทคนิค

ผลการดำเนินงาน

1. ประชุมปรึกษาหารือฐานข้อมูลความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อและสถิติประยุกต์ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ในเดือนพฤษภาคม 2557
2. จัดซื้อจัดจ้างทำวิดีโอ ตามระเบียบของทางราชการ
3. ประสานสถานที่ถ่ายทำวีดิโอ กำกับขั้นตอน วิธีการ และบรรยากาศสำหรับการถ่ายทำวิดีโอ
4. ดำเนินการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกับนักวิชาการสาธารณสุข
ณ ห้องประชุม สถาบันบำราศนราดูร
5. ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลความรู้ 1 ฐาน, 1 หลักสูตร และ 10 บทเรียน และจัดเก็บสำรอง
ในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักโรคไม่ติดต่อ
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การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
1. สถานการณ์ปัญหา
ประชากรวัยทำงานป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2552 – 2556)
อัตราตายด้วยโรค NCD ที่สำคัญ และอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญ
ของการสูญเสียปีสุขภาวะของคนไทย 5 อันดับแรก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่/ยาสูบ, ความดันโลหิตสูง,
ไม่สวมหมวกนิรภัย และ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน พบว่าอัตราตาย 3 ปี
(2554 - 2556) ย้อนหลัง ในภาพรวมของประเทศยังคงเพิ่มขึ้น มีเพียงบางเขตที่มีอัตราตายใกล้เคียงหรือต่ำกว่า
เป้าหมายประเทศ นอกนั้นสูงกว่า และพบอัตราตายอย่างหยาบรวมทุกกลุ่มอายุด้วยโรค CHD ในรอบ 12 เดือน
(ต.ค.56 - ก.ย.57) เท่ากับ 26.77 ต่อแสนเมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปี (ไม่เกิน 23 ต่อแสน) เขต 3, 4, 11 และกทม.
จะมีอัตราตายสูงกว่าเป้าหมายของทั้งปีค่อนข้างมาก และเมื่อดูข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ก็พบว่ามีอัตราตายสูงกว่า
ประเทศค่อนข้างมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุยังอธิบายไม่ได้ชัดเจน แต่พบว่าทั้ง 3 เขตมีความชุกของ
ความดันโลหิตสูง และออกกำลังกายน้อย กรมควบคุมโรคซึ่งเป็นแกนหลักในการบูรณาการการพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มวัยทำงาน จึงได้จัดทำแผนบูรณาการ

2. มาตรการ
มาตรการ

เป้าหมาย

วิธีการวัด

1. สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิต
ในประชากร
-บูรณาการตำบลจัดการสุขภาพ
(NCD อุบัติเหตุ)
- บูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนใน DHS
-สถานที่ทำงาน/สถานประกอบ
การปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข
- บังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่)
- สื่อสารความเสี่ยง
(3อ 2ส 3ม 2ข 1ร)
- การประเมินสุขภาพกลุ่มวัย
ทำงาน (มะเร็งและความเสี่ยง
จากการทำงาน)
2. พัฒนาคลินิกบริการและการ
จัดการโรค
- คลินิก NCD คุณภาพ
(+บูรณาการ บริการ DPAC
Psychosocial บริการช่วยเลิก
บุหรี่และสุรา และบริการ
อาชีวอนามัย)

1. ลดความชุกของ
พฤติกรรมเสีย่ ง/ปัจจัย
เสี่ยง (NCD env-occ
อุบัติเหตุ)

• การสำรวจ BRFSS
ทุก 3 ปี
• รายงานผลการ
ดำเนินการตาม
กฎหมายแรงงาน

2. ลดอัตราตายด้วย
อุบัติเหตุทางถนน
ร้อยละ 50 ภายใน
ปี 2563

• ระบบรายงานการ
เสียชีวิตจากฐาน
มรณะบัตร (สนย.)

ผลลัพธ์
ลดป่วย ลดตาย
• โรค NCDs
• โรคจากการ
ประกอบอาชีพ
• อุบัติเหตุทางถนน

3. ลดอัตราตายด้วย • ระบบรายงานการ
โรคหลอดเลือดหัวใจ เสียชีวิตจากฐาน
ร้อยละ10 ในระยะ5 ปี มรณะบัตร (สนย.)
(2558 - 2562)
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

มาตรการ

เป้าหมาย

วิธีการวัด

ผลลัพธ์

3. มาตรการสนับสนุน
- พัฒนาระบบข้อมูล
- บริหารจัดการ
- M&E

ภาพที่ 20 ความเชื่อมโยงเป้าหมาย ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในแต่ละระดับ
อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลง
ร้อยละ 10 ระยะเวลา 5 ปี (2558-2562)

อัตราตายจากอุุบัติเหตุทางถนนในปี 2558
ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน

1. ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ควบคุมระดับ
นำ้ตาล/ความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 และ 50 )
2. อัตราป่วยรายใหม่จากโรค DM, HT (ลดลง)
3. ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง (ดื่มเหล้า
สูบบุหรี่ บริโภคผักผลไม้น้อย ออกกำลังกาย
ไม่เพียงพอ)

1. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตสุภาพ
ลดลงร้อยละ 14 จากค่าตั้งต้นมัธยฐาน 3 ปี
(2553-2555)
2. ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง (ไม่สวม
หมวกนิรภัย เมาแล้วขับ)

ระดับกระทรวง

ระดับเขต

ระดับ
จังหวัด

1. รพศ./รพท. และ รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คลินิก NCD คุณภาพร้อยละ 70
2. ร้อยละ 50 ของผู้ที่ได้รับการประเมิน โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสี่ยงสูงมาก ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือได้รับยาในการรักษา
เพื่อลดความเสี่ยง
3. ความชุกของภาวะอ้วนลดลง (BMI > 25กก/ม2 และหรือ
ภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.)
4. ร้อยละ 70 ของตำบลเป้าหมายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด (ระดับดีขึ้นไป)
5. ร้อยละสถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข 10,481 แห่ง (ร้อยละ 5 ของที่ขึ้นทะเบียน) สามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ยาสูบ ได้ร้อยละ 50

3. วิธีการประเมินผล

1. ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนนที่รับไว้รักษาในโรงพบาบาล
ระดับ A, S, M1 ที่มคี ่า Probability
of Survival (Ps) > 0.75 และรอด
ชีวิตหลังการดูแลรักษา (> ร้อยละ98.5)

1. อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนน และกลุ่มโรคNCDs ใช้ข้อมูลสถิติชีพจากฐานข้อมูลมรณะบัตร
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงใช้การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาด
เจ็บ (BRFSS) โดยกรมควบคุมโรค ทุก 3 ปี
3. การประเมินผลระดับเขตใช้กระบวนการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยคณะทำงาน
บูรณการ
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สำนักโรคไม่ติดต่อดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ได้ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และ
การบาดเจ็บในประชากรทีส่ ำคัญต่อการเฝ้าระวังโรคไม่ตดิ ต่อทัง้ ในระดับจังหวัด เขต และประเทศ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ.2547 ดำเนินการสำรวจทุก 3 ปี
ครั้งล่าสุดใน พ.ศ. 2557 ทำให้ปัจจุบันหลายพื้นที่ขาดข้อมูลพื้นฐานด้านพฤติกรรมสำหรับการกำหนดนโยบาย
แผนงาน และในปี พ.ศ. 2557 ได้พัฒนาความรวดเร็วทันเวลาและคุณภาพข้อมูล โดยการจัดทำโครงการนำร่อง
การสำรวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อด้วยการเก็บข้อมูลออนไลน์ในระดับเขตและระดับจังหวัดอย่างละ 1 แห่ง
พร้อมได้ปรับปรุงกรอบตัวอย่างสำหรับการสุ่มเลือก วิธีการเก็บข้อมูลให้มีความทันสมัยด้วย Tablet รวมถึง
แนวทางการวิเคราะห์ผลและการออกรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และมีแผนขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ในระดับเขตและระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้เป็นฐานข้อมูลหลักของระบบการเฝ้าระวัง
ในการใช้ประโยชน์สำหรับการกำหนดนโยบายและการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมงาน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ทั้งนี้เพื่อการจัดบริการสุขภาพสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ให้การจัดสรรทรัพยากรของประเทศเพื่อบริการจัดการระบบสุขภาพเกิดประโยชน์
สูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ สำหรับ
การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
2. พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของหน่วยงานเครือข่ายการเฝ้าระวังในระดับจังหวัดเขต และ
ประเทศ
3. การดำเนินงานระบบการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บระดับจังหวัด เขต และประเทศ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. การเตรียมความพร้อมการสำรวจฯ ได้แก่ พัฒนาความสมบูรณ์โปรแกรมเก็บข้อมูลให้ความครบถ้วน
ประเด็นสุขภาพ และต่ออายุโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SAS
2. ดำเนินการสำรวจฯ โดยการสุ่มเลือกบุคคลตัวอย่างการสำรวจฯ เก็บข้อมูลการสำรวจในพื้นที่
ตัวอย่างและการนิเทศ ติดตามการเก็บข้อมูล
3. การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและการออกรายงานผลการสำรวจฯ

การพัฒนาระบบการจัดการโรคไม่ติดต่อ
คลินิก NCD คุณภาพ เป็นกระบวนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ ในหน่วยบริการเพื่อลดปัญหา
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรควิถีชีวิตโดยใช้นโยบายการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ
ในการดำเนินงานมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเครือข่ายการให้บริการที่มีความเชื่อมโยงต่อการ ดำเนินงาน
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ทางคลินิกเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน ควบคุม และดูแลจัดการโรคเรื้อรังกับเครือข่ายการบริการที่สอด
คล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์
ปี 2558

1. เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพและแนวทางการดำเนินงานสำรวจ BRFSS
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมจัดการโรคเรื้อรังระดับเขต (NCDs System Manager)

กิจกรรมการดำเนินงาน
ปี 2557

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน ปี 2558 และรับฟังปัญหาอุปสรรค

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรังระดับ
เขต (หลักสูตร NCD System manager)

นำร่องการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งทั่วโลก ประมาณ 17.3 ล้านคน ในปี 2008
คิดเป็นร้อยละ 30 โดย 7.3 ล้านคน ตายเพราะโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease) และ 6.2 ล้านคน
ตายเพราะโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ร้อยละ 16.5 ของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมดต่อปี มีสาเหตุมาจาก
ความดันโลหิตสูง และร้อยละ 80 ของผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด มักอยู่ในประเทศที่มีระดับ
รายได้ต่ำถึงปานกลาง และเกิดขึ้นกับเพศชายและหญิงในอัตราที่เกือบจะเท่ากัน คาดว่าหากไม่มีการป้องกัน
ควบคุม ภายในปี 2030 จะมีประชากรเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มขึ้นเป็น 23.3 ล้านคน
สาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากสหปัจจัย ได้แก่ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะความดัน
โลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีรสหวาน
มัน เค็ม ขาดการออกกำลังกาย จะนำไปสู่ภาวะ อ้วนหรือน้ำหนักเกิน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ซึ่งส่งผลให้
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ดังนั้นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและเชื่อมโยงกระบวน
การจัดการโรคได้อย่างเหมาะสม และได้รูปแบบการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และเชื่อมโยงกระบวนการจัดการโรคได้
อย่างเหมาะสม
2. เพื่อได้รูปแบบการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. ศึกษา ทบทวน องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงรูปแบบการดำเนินการลด
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ของพื้นที่
2. กำหนดรูปแบบกิจกรรม (การคัดกรอง/ประเมิน CVD risk , interventions หลังการคัดกรอง
เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุมปัจจัยเสี่ยง และการติดตามประเมินผล)
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3. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการนำร่องการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
แก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนและรูปแบบการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
6. ประชุม สรุปประเมินผลการดำเนินงาน

สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มวัยทำงาน
ในสถานบริการสาธารณสุข
ปัจจุบันพบว่าคนไทยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประมาณ 14 ล้านคน และจากสถิติชีพคนไทยเสียชีวิตจาก
ไม่ติดต่อเรื้อรังปีละเกือบ 300,000 คน ซึ่งภาครัฐต้องเสียงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
5 โรคดังกล่าว ถึงปีละ 335,359 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ประชากรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
เกิดการสูญเสียศักยภาพในการประกอบอาชีพ และผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและโรคแทรกซ้อน
นอกจากจะเพิ่มภาระแก่คนรอบข้างแล้ว ยังสร้างภาระแก่สังคม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคาม
สุขภาพ และสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
เช่น การรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มันและเค็มเพิ่มขึ้น รับประทานผักและผลไม้น้อยลง ขาดการออก
กำลังกาย สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สำนักโรคไม่ติดต่อ จึงจัดทำคู่มือพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการเพื่อคนไทยสุขภาพดี มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในสถาน
บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การให้ความรู้ การคัดกรองโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดการลดเสี่ยง การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มวัยทำงาน
ในสถานบริการสาธารณสุข

กิจกรรมการดำเนินงาน

ผลิตคู่มือพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการเพื่อคนไทยสุขภาพดี จำนวน 26,000 เล่ม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ภายใต้โครงการรณรงค์ “เข้าพรรษา
ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย) สร้างบุญ” ปี 2557)
ปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรควิถีชีวิต ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 พบว่า คาเฉลี่ยของดัชนีมวลกายในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป
เฉลี่ยเทากับ 23.1 กก./ตร.เมตร ในผูชายและ 24.4 กก./ตร.เมตร ในผูหญิงคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้นตาม
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อายุ จนมีคาสูงสุดในกลุมอายุ 45-59 ป นอกจากภาวะอ้วน ยังมีอีกสองปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คือ การสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ
ประชากร พ.ศ. 2554 พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 53.9 ล้านคน มีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 21.4
ผู้ชายสูบมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า สำหรับพฤติกรรมการดื่มสุราในรอบ 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป พบผู้ดื่มสุรา ร้อยละ 31.5 โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสูงกว่าผู้หญิงประมาณ 5 เท่า จากการ
สำรวจกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย พ.ศ.2553 โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 15 ถึง 74 ปี
ซึ่งประมาณการเป็นประชากรจำนวน 47.7 ล้านคน พบว่า 65.7% ของประชากรออกกำลังกายไม่เพียงพอ
โดยชายออกกำลังกายไมเพียงพอ 60.7 % และหญิงออกกำลังกายไมเพียงพอ 70.4 % และ 10.3 ล้านคน
หรือ 17.6 % มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยชายมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 16.8% และหญิงมีกิจกรรม
ทางกายไม่เพียงพอ 18.7%
ดังนั้นกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง
(อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย) สร้างบุญ” ปี 2558 ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรควิถีชีวิตของคนไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์กรที่มีรูปแบบการดำเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นเลิศ (Best practice) สำนักโรคไม่ติดต่อ จึง
ได้จัดการประกวดผลการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค และเป็นรูปแบบเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับองค์กร
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่รางวัล
2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค และเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์กร
3. เพื่อหารูปแบบการดำเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเลิศ (Best
practice) ในหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
2. สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรม ตลอดช่วงเข้าพรรษา (90 วัน)
3. แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ
4. ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดรูปแบบการดำเนินกิจกรรม
5. จัดกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(ภายใต้โครงการรณรงค์ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุราไม่ออกกำลังกาย) สร้างบุญ” ปี 2558)
6. สรุปผลรุปแบบการดำเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเลิศ

องค์กรต้นแบบลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด สุขภาพดี
ที่ลดเสี่ยงบูรณาการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
การมีกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายเป็นประจำ ส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังช่วย
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นโรคหัวใจหลอดเลือด โรคเบาหวาน แต่เนื่องจากในปัจจุบัน
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ประชาชน มีระดับการมีกิจกรรมทางกายน้อย และไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดการให้สังคม ชุมชน ประชาชน
มาออกกำลังกาย และมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอจึงยังเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องรีบดำเนินการ การขาด
กิจกรรมทางกายนั้นองค์การอนามัยโลกจัดให้เป็น 1 ใน 5 ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญระดับโลก Lancet series
confirms pandemic of inactivity รายงานยืนยันพฤติกรรมนั่งๆนอนๆ ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
พบว่า หนึ่งในสามของประชากรวัยทำงานมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอนั้น
นำสู่การเสียชีวิตทั่วโลกถึง 5.3 ล้านคนต่อปี (เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับการเสียชีวิตโดยมีการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุ)
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี พ.ศ. 2553 ข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพของประชากรอายุ 15-74 ปี มีความชุกภาวะน้ำหนักเกิน ( BMI ≥ 25.0 กิโลกรัม/เมตร2 ) ร้อยละ
21.3 ภาวะอ้วน ( BMI ≥ 30.0 กิโลกรัม/เมตร2 ) ร้อยละ 4.4 ส่วนความชุกของการมีกิจกรรมทางกายอย่าง
เพียงพอ ร้อยละ 82.2 การออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 34.3
รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2 ร้อยละ 18.5 ของประชากร
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และสัดส่วนนี้ เพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมควบคุมโรคตระหนักถึงการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อช่วยลดเสี่ยงการเกิด
โรคไม่ติดต่อ
2. บุคลากรกรมควบคุมโรคมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น มีวิถีชีวิตสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
3. เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบทางด้านสุขภาพดี ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการก้าวเดินเพิ่มขึ้น

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. ประชุมชี้แจงโครงการ ขั้นตอน วัตถุประสงค์ ความก้าวหน้าโครงการที่ต่อเนื่องมาจากปีที่ 1
2. ประชุมวิชาการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากรกรมควบคุมโรค
3. สนับสนุนสื่อ/เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค
ในองค์กร
4. เก็บข้อมูล สรุป พัฒนาให้เป็นแนวทางการดำเนินงานลดเสี่ยงในองค์กร

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ งรัง โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรือ้ รังทีม่ สี าเหตุสำคัญจาก
พฤติกรรมและวิถกี ารดำเนินชีวติ ซึง่ สามารถป้องกันและปรับเปลีย่ นได้ การบริหารจัดการโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงด้วยการจัดให้มบี ริการดูแลรักษาภายหลังการเกิดโรค แต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจลดภาระผูป้ ว่ ย
ครอบครัว และสังคม ในระยะยาวได้ หากแต่การสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง (Self-Management support)
เพือ่ ให้สามารถจัดการตนเอง ทัง้ สุขภาพและการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม สิง่ สำคัญ คือ เน้นหรือให้ความ
สำคัญกับบทบาทของผูป้ ว่ ยในการจัดการสุขภาพตนเอง เพือ่ สนับสนุนการจัดการ ดูแลตนเองทีม่ ปี ระสิทธิผล
ซึง่ ประกอบด้วยการประเมินตนเอง การตัง้ เป้าหมาย การวางแผนปฏิบตั ติ วั การแก้ปญ
ั หาและการกันเป็นกลุม่
หรือชมรม เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน รวมถึงจัดหาสิง่ สนับสนุนทัง้ จากภายในและภายนอก
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

หน่วยบริการและชุมชน เพือ่ ให้การสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
สำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค ตระหนักและเห็นความจำเป็น ถึงความจำเป็นในการพัฒนาเครือ่ งมือ
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลกรสาธารณสุข สามารถใช้ในการประเมินความพร้อมในการจัดการตนเองอย่างเหมาะสม
กับกลุม่ เสีย่ งและป่วย ในการลดหรือชะลอการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มิให้เพิม่ มากขึน้
อย่างรวดเร็ว และหากเจ็บป่วย ก็สามารถเข้าถึงบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ป้องกันหรือ
ชะลอภาวะแทรกซ้อนทีจ่ ะเกิดขึน้

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ พัฒนา Module ทีเ่ หมาะสม สำหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรสาธารณสุข ในการประเมินความพร้อม
ของกลุม่ ป่วยและกลุม่ เสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ในการจัดการตนเองอย่างประสิทธิภาพ
2. เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองทีเ่ ป็นไปตามความพร้อม สอดคล้องกับวิถชี วี ติ สภาพแวดล้อม
และ บริบททีแ่ ตกต่างกันของกลุม่ ป่วยและกลุม่ เสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
3. เพือ่ ให้สำนักโรคไม่ตดิ ต่อและภาคีเครือข่ายทีส่ ำคัญ ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละร่วมพัฒนา Module
ทีเ่ หมาะสม สำหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรสาธารณสุข ในการประเมินความพร้อมของกลุม่ ป่วยและกลุม่ เสีย่ ง
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ในการจัดการตนเองอย่างประสิทธิภาพ

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. ประชุมราชการเพือ่ พัฒนาแบบประเมินความพร้อมของกลุม่ ป่วยและกลุม่ เสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ในการจัดการตนเองอย่างประสิทธิภาพ (เสีย่ ง/ป่วย และ ความตระหนัก)
2. ลงพืน้ ที่ เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพแบบประเมินความพร้อมของกลุม่ ป่วยและกลุม่ เสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ
เรือ้ รัง ในการจัดการตนเอง ทีจ่ งั หวัดสระบุรี
3. ประชุมราชการเพือ่ วางกรอบการดำเนินงานและผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ ของคูม่ อื และร่างหลักสูตรเพือ่
สนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง
4. จ้างเหมาผูเ้ ชีย่ วชาญ ในการวิเคราะห์ เทคนิควิธที เ่ี หมาะสมในการจัดการตนเองตามความพร้อมที่
ได้จากแบบประเมินความพร้อม รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการทีเ่ หมาะสมและสนับสนุนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
5. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับภาคีเครือข่ายทีส่ ำคัญ เพือ่ พิจารณาและพัฒนาหลักสูตร ในสนับสนุน
ให้เกิดการจัดการตนเอง สำหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรสาธารณสุข
6. ประชุมเพือ่ ติดตามการ หลักสูตรเพือ่ สนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง สำหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากร
สาธารณสุข ในการประเมินความพร้อมของกลุม่ ป่วยและกลุม่ เสีย่ งต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังในพืน้ ทีน่ ำร่อง
7. ผลิตคูม่ อื หลักสูตรเพือ่ สนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง สำหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรสาธารณสุข
ในการประเมินความพร้อมของกลุม่ ป่วยและกลุม่ เสีย่ งต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง

การป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของการบาดเจ็บและตายจากทุกสาเหตุ (อุบัติเหตุ
และการเป็นพิษ) เป็นปัญหาที่ติดอันดับหนึ่งในสามของปัญหาสาธารณสุขมาโดยตลอด เป็นสาเหตุสำคัญสูงสุด
มาตลอด ในพ.ศ. 2548 ยังคงสูงถึง 17.8 ต่อประชากร 100,000 คน (ร้อยละ 64.3) รองลงมาคือ การตาย
จากถูกทำร้าย (ร้อยละ 9.8) อุบัติเหตุพลัด ตก หรือหกล้ม (ร้อยละ 9.2) ทำร้ายตนเอง (ร้อยละ 6.6) และ
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อุบัติเหตุตกน้ำ จมน้ำ (ร้อยละ 3.6) (สำนักระบาดวิทยา, 2549)
เมื่อพิจารณารายงานจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับคัดเลือกเป็นระบบเฝ้าระวังตัวอย่างในรายงานโลกเรื่อง การป้องกันการบาดเจ็บทางถนน
ขององค์การอนามัยโลก และติดตามแนวโน้มการบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมา 10 ปี ได้รายงาน
ลำดับการตายจากการบาดเจ็บที่ตรงกับข้อมูลมรณบัตร และให้ข้อมูลเพิ่มเติมการบาดเจ็บรุนแรง (ต้องรับไว้
รักษาในหอผู้ป่วยในหรือตาย) ใน พ.ศ.2548 ตามลำดับ จากมากไปน้อย ได้แก่ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง
50.5% อุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม 15.4% อุบตั ิเหตุเชิงกลวัตถุสิ่งของ (ถูกหนีบ ถูกบาด หรือสิ่งของหล่นใส่)
12.8% ถูกทำร้าย 9.6% และทำร้ายตนเอง 4.1% ดังนั้น การบาดเจ็บที่มีความสำคัญเร่งด่วนทางสาธารณสุข
ในแผนงานควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ พ.ศ.2558 คือ อุบัติเหตุการขนส่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน) การถูกทำร้าย การทำร้ายตนเอง การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
สถานการณ์ปัจจุบันของการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุขนส่งทางบก (โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็น
ปัญหาหลักของกลุ่มนี้) ก้าวหน้ามากกว่ากลุ่มสาเหตุอื่น ใน พ.ศ.2547 มีองค์กรกลางรับผิดชอบระดับชาติ
ชัดเจน คือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 5 E คือ การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ (Education and Public Relation)
การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ (Enforcement) การดูแลความปลอดภัยของถนนและรถ (Engineering)
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (EMS) และการประเมินผลและระบบข้อมูลข่าวสาร (Evaluation and
Information) กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบ EMS เป็นภารกิจหลักและได้ดำเนินการยุทธศาสตร์อื่นที่เป็น
การสนับสนุนแต่มีความโดดเด่น คือ การเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญตามมาตรการเร่งรัด 3 ม.
2 ข. 1 ร. โดยข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (IS) ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ซึ่งสามารถ
ใช้รายงานต่อคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลได้ และในช่วงเทศกาล
ได้วิเคราะห์สรุปรายงานเสนอต่อที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักโรคไม่ติดต่อได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข โดยได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
และจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บ จำนวน 20 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อทดลองและหารูปแบบการดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุสำคัญ โดยสถานบริการสาธารณสุขและเครือข่าย ด้วยเหตุนี้ สำนักโรคไม่ติดต่อ
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบูรณาการงานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บในกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นเอกภาพ และประสาน
เชื่อมโยง การดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
เสนอแนะเชิงนโยบาย
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันการบาดเจ็บของสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ โดยสถานบริการสาธารณสุขและเครือข่าย

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น Mister RTI
2. การประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการ
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รายงานประจำปี 2557
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน Road safety/คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุม
การบาดเจ็บ
3. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล และติดตาม ประเมินผล ในคณะกรรมการ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
4. สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน

การพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำเชิงบูรณาการ
ทั่วโลกในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีพบว่า เสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำปีละ 135,585 คน เฉลี่ยวันละ
372 คน และจากรายงานสถานการณ์ภาระโรคของทั่วโลก (Global Burden of Diseases) ขององค์การ
อนามัยโลกเมื่อปี พ.ศ. 2547 พบว่า การตกน้ำ จมน้ำ เป็นสาเหตุนำการเสียชีวิตใน 10 อันดับแรกของกลุ่มเด็ก
โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 5-9 ปีและ 10-14 ปี โดยการเสียชีวิตจากการจมน้ำเปรียบเสมือนการเกิด Tsunami
ในทุก 6 เดือน สำหรับในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มจี ำนวนการเสียชีวติ จากการตกน้ำ จมน้ำปีละ 32,744 คน
เฉลี่ยวันละ 90 คน 2 (1) ทั้งนี้ทั่วโลกได้มีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวในวงกว้างโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนา
แล้ว ขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนายังมีการดำเนินการป้องกันการจมน้ำไม่มากนัก
สำหรับประเทศไทยกลุ่มเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี พบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ซึ่งสูงมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ ในทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ (2 - 5) ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
(ปี 2547 - 2556) เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำแล้ว 12,435 คน เฉลี่ยปีละ 1,244 คน หรือ
วันละเกือบ 4 คน (2, 6) ทั้งนี้เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่จมน้ำจะเสียชีวิต (ร้อยละ 41.0) การเสียชีวิตจากการตกน้ำ
จมน้ำของเด็กไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 - 2548 หลังจากนั้นเริ่มมีแนวโน้มลดลง
(กรมควบคุมโรคเริ่มดำเนินการป้องกันตั้งแต่ปลายปี 2549) (2)
ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการ ระบบ กลไก กระบวนการ
การจัดทำยุทธศาสตร์ 10 ด้าน (ยุทธศาสตร์ 5 กลุ่มวัย, ควบคุมโรค, คุ้มครองผู้บริโภค, สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ,
ระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งนี้ปัญหาเด็กจมน้ำเป็นหนึ่งในจำนวน 3 เรื่อง ของแผนบูรณาการวัยเรียน
โดยหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมบูรณาการงานดังกล่าวคือ กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค และ
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 นี้
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำของเด็ก
อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ลดลงจากเดิมคือ 7.6 ในปี พ.ศ. 2556 เหลือ 6.5 ในปี พ.ศ. 2558
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ 2558 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จึงได้กำหนด
แผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กใน 4 กิจกรรมหลัก คือ การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ การติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผล
และการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายผลเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในเชิงบูรณาการ
2. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
2. ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการป้องกันเด็กจมน้ำ
2.1 จ้างเหมาติดตาม “ผู้ก่อการดี...ป้องกันเด็กจมน้ำ”
2.2 จ้างเหมาเก็บข้อมูลประเมินผลมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ
2.3 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือ/ชี้แจงการดำเนินงาน
ป้องกันการจมน้ำ
2.4 ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน
3. จ้างเหมาจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. ผลิตหนังสือ/เอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สื่อการเรียนการสอน/เอกสารเตือนภัย ป้องกันการจมน้ำ

การป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นที่สำคัญ (การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
การบาดเจ็บจากความรุนแรง)
รายงานจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
ระบบที่ได้รับคัดเลือกเป็นระบบเฝ้าระวังตัวอย่างในรายงานโลกเรื่อง การป้องกันการบาดเจ็บทางถนนของอ
งค์การอนามัยโลก และติดตามแนวโน้มการบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมา 10 ปี ได้รายงานลำดับ
การตายจากการบาดเจ็บที่ตรงกับข้อมูลมรณบัตร และให้ข้อมูลเพิ่มเติมการบาดเจ็บรุนแรง (ต้องรับไว้รักษาใน
หอผู้ป่วยในหรือตาย) ใน พ.ศ.2548 ตามลำดับ จากมากไปน้อย ได้แก่ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง 50.5%
อุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม 15.4% อุบัติเหตุเชิงกลวัตถุสิ่งของ (ถูกหนีบ ถูกบาด หรือสิ่งของหล่นใส่) 12.8%
ถูกทำร้าย 9.6% และทำร้ายตนเอง 4.1% ดังนั้น การบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย การทำร้ายตนเอง การพลัด
ตกหกล้มในผู้สูงอายุถือว่ามีความสำคัญเร่งด่วนทางสาธารณสุข ในแผนงานควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ พ.ศ.2558
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งสำนักโรคไม่ติดต่อได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
โดยสถานบริการสาธารณสุข โดยได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และ
จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บ จำนวน 20 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อทดลองและหารูปแบบการดำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากสาเหตุสำคัญ โดยสถานบริการสาธารณสุขและเครือข่าย ด้วยเหตุนี้ สำนักโรคไม่ติดต่อจึงได้
จัดทำโครงการ ป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นที่สำคัญ (การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ การบาดเจ็บจาก
ความรุนแรง) ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ โดยสถานบริการสาธารณสุขและเครือข่าย

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. นำร่องการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ โดยสถานบริการสาธารณสุขและเครือข่าย
1.1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/เครือข่าย/ประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการนำร่องฯ (สถานที่จัดประชุม
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มีทั้งในส่วนกลางและจังหวัดนำร่อง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
/เครือข่าย และผู้รับผิดชอบงานทั้ง 4 ประเด็น ในระดับจังหวัด และสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ)
1.2 ประชุมเครือข่าย/ประชุมราชการ
1.3 ลงติดตามประเมินผลพื้นที่ตัวอย่าง /ตรวจเยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย
1.4 สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ (อุปกรณ์สอนสาธิต แสดงเรื่องความปลอดภัย)
2. ผลิตสื่อต้นแบบในการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ (ผลิตหนังสือ/เอกสารเผยแพร่ข้อมูล/
สื่อการเรียนการสอน/เอกสารเตือนภัย 2 เรื่อง ได้แก่ การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และ
การบาดเจ็บจากความรุนแรง)

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
จากนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประชากรวัยทำงาน หมายถึง กลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วงวัย
15-59 ปี ซึ่งในประเทศไทยในปี 2555 มีจำนวน 45 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในภาคแรงงานจำนวน 39.3
ล้านคน โดยอยู่ในระบบจำนวน 14.7 ล้านคน และนอกระบบ 24.6 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
ทั้งนี้ประชากรอายุ 30-34 ปี เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของจำนวนประชากรชายต่อหญิง ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความ
แตกต่าง ได้แก่ ค่านิยม การศึกษา วิถีชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ ฯลฯ
สถานการณ์ของประเทศไทยจากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าอัตราตายต่อประชากร
แสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด เบาหวาน
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะไขมัน
ในเลือด ภาวะอ้วน รอบเอวเกิน กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่
การไม่สวมหมวกนิรภัย จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น สรุปประเด็นปัญหาพบว่าอัตราตายด้วยโรค NCD
เพิ่มขึ้น ภาระโรค การสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจาก NCD เพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD
เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการพัฒนาสุขภาพ เป้าหมายเพื่อลดปัญหาจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
(ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดตาย) โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต สำนักโรคไม่ติดต่อจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยเล็ง
เห็นความสำคัญในการสื่อสาร ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดการจัดการลดโรคและ
ภัยสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่การดำเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มวัยทำงาน
2. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มวัยทำงาน
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กิจกรรมการดำเนินงาน

1. การติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
1.1 จัดทำคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และคณะติดตามตรวจเยี่ยม
และประเมินผล การดำเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯเพื่อดำเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
1.3 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพิจารณา/หารือ/วางแผน กรอบการติดตามตรวจเยี่ยม
และการประเมินผล การดำเนินงานวางแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
1.4 ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ระดับเขต
1.5 ประชุมคณะทำงานและคณะติดตามตรวจเยี่ยมฯเพื่อสรุปผลการติดตามตรวจเยี่ยมฯและเสนอต่อ
คณะกรรมการ
1.6 จัดจ้างพิมพ์รูปเล่มและเผยแพร่
2. สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและพัฒนาสุขภาพ
กลุ่มวัยทำงาน
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ส่วนที่ 6

รวมภาพกิจกรรม
”ปี 57”

1

91

92

93

94

95

96

97

98

