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นายสงกรานต ไหมชุม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยะลา



ปฏิรูประบบ
Phase 1

(2560-2564)

สรางความเขมแข็ง
Phase 2

(2565-2569)

สูความยั่งยืน
Phase 3

(2570-2574)

เปน 1 ใน 3 ของเอเซยี
Phase 4

(2575-2579)

เร็ว
ชัด กัด

ลึก

กําหนดนโยบาย

เข็มมุง
 3 เดอืน 5 เรือ่ง

(ไตรมาส 3)
สสจ. ทุตยิภูมิ

 ปฐมภูมิ นโยบาย
3 เดือน 5 เร่ือง

(ไตรมาส 4) 
สสอ. ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ

Working style 

HDC

Paperless PCC 
รพ.สต.ติดดาว KM CQI R2R

HR

+ Participation
(ผูนําออกย้ําชุมชน)

Road map
แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป

ดานสาธารณสุข (4 Phase)





ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
HT 6659.9 7882.2 8127.2 8488.2
DM 2427.5 2867.4 2,946.10 3,106.40
CVD 496.6 649.6 744.3 835.3
STROKE 362.1 499.7 610.8 755.2
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สถานการณโรคไมติดตอเรื้อรงั จังหวดัยะลา

อัตราปวยดวยโรคไมติดตอเรือ้รังป 2557 - 2560
อัตราตายดวยโรคไมติดตอเร้ือรังป 2557 – 2560 (เดือน

เมษายน 60)



เปาหมายการดําเนนิงานโรคไมติดตอ ป 2560

เปาหมาย 

ตายกอนวัยอัน

ควรจาก NCDs 

ลดลง 25% 

ภายในป 2568

 อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม
ลดลง(HT≥2.5/DM≥5)

 รอยละผูของผูปวย DM,HT ที่ข้ึนทะเบียนไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

(≥80)

 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมได (>40/50%)

❶ มาตรการลดปจจัย
เส่ียงตอโรคไมติดตอ

❷ มาตรการดานขอมูล
เฝาระวังสอบสวนโรค

❸ มาตรการ
ปองกนัระดับชุมชน

❹ มาตรการปองกนั 
รักษา ในสถานบริการ

สาธารณสขุ



กระบวนพัฒนาการดําเนินงานปองกัน และคัดกรอง

CVD Risk เชิงรุก

ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเชิง

นโยบาย โดย

 NCD Board

 มีแผนงาน/
โครงการระดับจังหวัด

และอําเภอรองรับการ

ดําเนินงาน

 ถายทอดแนวทาง
การดําเนินงานปองกัน  

ควบคุมโรคไมติดตอ 

ระดับจังหวัดสูพ้ืนที่

 จัดทํา CPG กรอบ
การดําเนินงาน และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดโรคหัวใจและหลอด

เลือด

 สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ ตาม

สวนขาด

 นิเทศงานโดยNCD 
Board ระดับจังหวัด/และ

คณะกรรมการ Service 

Plan ปละ 2 ครั้ง

แผนงานปฏิบัติ การ

คัดกรองในสถาน

บริการสาธารณสุข /

   ในชุมชน



การดําเนินงาน NCD ตามนโยบาย:

เร็ว ชัด กัด ลึก



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

Screening จัดการกลุมเสี่ยง กลุมโรค ทําแผน

DM
94.1%

ปวย
13,972 คน

ปวยไมมี
โรครวม
43.27%

เคลียรฐานขอมูล

Death

Chronic

Person/ Type

Fast
Track refer

ปกติ
93.4%

เสี่ยง
4.5%

นอก
เกณฑ
1.32%

รายใหม

เก็บตกการคัดกรอง
  5.91%

ตรวจยืนยัน
Lab ผิด
โรคหลัก

ลงขอมูลผิด

ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

79.03%

คัดกรอง

ตา 50.73

เทา 64.44

จัดการทะเบียน

ข้ึนทะเบียน

JHCIS

รายใหม

คลินิกเฉพาะโรค
ติดตามเยี่ยมบาน
ตามมารับบริการ

Stork Alert
Stemi Alert

CKD ระยะ 1-3

ผลงานควบคุมระดับน้ําตาล ได 21.35% (เกณฑ 40%)

8.4%

Pre DM
1.35%



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

Screening จัดการกลุมเสี่ยง กลุมโรค ทําแผน

HT
95.82%

ปวย
38,055

ราย

ปวยไมมี
โรครวม
33,758
88.71%

เคลียรฐานขอมูล

Death

Chronic

Person/ Type

Fast
Track refer

ปกติ
81.93%

เสี่ยง
14.67%

เสี่ยงสูง
2.93%

นอกเกณฑ
0.47%

รายใหม
9.0%

เก็บตกการคัดกรอง
  4.2%

ตรวจยืนยัน
Lab 

ผิดโรค

หลักลงขอมูลผิด

ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

81.93%

คัดกรอง

ไต 31.70

cvd 91.15

จัดการทะเบียน

ข้ึนทะเบียน

JHCIS

รายใหม

คลินิกเฉพาะโรค
ติดตามเยี่ยมบาน
ตามมารับบริการ

Stork Alert
Stemi Alert

CKD ระยะ 1-3

ผลงานควบคุมโรคความดนัโลหิตสงู ได 22.24% (เกณฑ 50%)



กระบวนการดําเนินงาน NCD : PDCA

Check

Do

แผนการสงเสริมสุขภาพ 

ปองกัน ลดปจจัยเสีย่ง 

พัฒนาระบบบริการ Plan

Act

กระบวนการและบูรณาการ
การดําเนินงาน

การประเมิน CVD Risk 

ในคลินิก NCD Clinic plus

มีกลไกการกํากับ

ติดตามแผนปฏิบัติการ

โรคไมติดตอเรื้อรังระดับ

จังหวดั

นําผลลัพธจากการ

ดําเนินงานมาปรับปรุง 

พัฒนา แผนปฏิบัติการให

เปนไปตามเปาหมาย



❶ มาตรการลดปจจยัเสีย่งตอโรคไมติดตอ

P : กระบวนการวางแผน ( Planning) 

แผนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด

แผนปองกัน

ลดปจจยัเสี่ยง

 กําหนดแนวทางการดําเนินงานปองกัน

และควบคุมโรคไมติดตอ ลงนามโดย

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยะลา

 คัดกรอง CVD Risk เชิงรุก

แผนพัฒนา

ระบบบริการ

 ระบบ STEMI  fast Track

 กําหนดคลินิกเฉพาะโรค เชน DPAC Warfarin เลิกบุหร่ี

 เยี่ยมบานโดยระบบหมอครอบครัว

 มีการประชุม Referal สัญจร

 มีแพทยพ่ีเลี้ยงเฉพาะโรค

 จัดทําคูมือและแนวทางการดูแล



❷ มาตรการดานขอมลูเฝาระวังสอบสวนโรค

แผนเฝาระวังจัดการ

ขอมูล

ประชุมทบทวนการจัดการขอมูล 43 แฟม และติดตามอยางตอเน่ือง

 คืนขอมูลใหชุมชนในเวทีตางๆ

พัฒนาโปรแกรมเตือนผลการประเมิน  cvd risk  ในโปรแกรม HosXP

จัดทําทะเบียนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ≥ 30% พรอมการจัดการ

    ปจจัยเสี่ยง  การนัดติดตามแตละคน

P : กระบวนการวางแผน ( Planning) 

แผนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด



❸ มาตรการปองกันระดับชุมชน

  หมูบานลดเสี่ยง  ลดโรค ใชกระบวนการ DHS NCD 

ในทุกอําเภอ

 ชุมชนและศาสนาสถานปลอดบุหรี่

การสื่อสารประชาสัมพันธอาการเตือนที่ควรรีบมา

โรงพยาบาล

การทํา Spot  Map

P : กระบวนการวางแผน ( Planning) 

แผนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด

 รณรงคประชาสัมพันธ: อาการเตือน

 จัดทําสถานทีเ่ขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

 จัดสัปดาหลดกินเกลือในวันโรคไตโลก

 SMBG   /  SMBP

เปาหมาย ป 2561
การสงเสริมสุขภาพ



❹ มีนโยบายและแผนจัดการปจจยัเสีย่งเชิงรกุ ไปสูกลุมท่ีมีความเสี่ยงนอยกวา 30%

P : กระบวนการวางแผน ( Planning) 

แผนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด



การดําเนินงาน NCD ตามนโยบาย:

เร็ว ชัด กัด ลึก



D : Do กระบวนการการดําเนินงาน

การประเมิน CVD Risk ในคลินิก NCD Clinic plus

จัดทําแผน
ปฏิบัติงาน

ประเมินความเสี่ยง 

ผูมารับบริการ

ในโรงพยาบาล

ลงดําเนินงาน
เชิงรุกในชุมชน

จัดบริการ
ตามความเสี่ยง 

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

ลงติดตาม
เชิงรุกในชุมชน  

/ เย่ียมบาน

  ใหการดูแล 
รกัษากลุมเสีย่ง 

และใหยา



  ขั้นตอนการดําเนินงาน

เป้าหมาย 
: 

ลดและชะลออตัราการป่วยและอตัราตายดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลอืด

ชุมชน สถานบรกิาร เครอืขา่ย/องคก์รหวัใจดี

- การสื�อสารเตอืนภัย รณรงค ์เพื�อสรา้ง
ความตระหนักโรค CVD ผา่นชอ่งทาง
ต่างๆ เชน่   สื�อทอ้งถิ�น สื�อบคุคล 

- การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อื�อต่อการมี
สขุภาพด ีเชน่ สถานที�ออกกําลังกาย ผา่น
ตําบลจัดการสขุภาพ

-   สงัเกตสญัญาณเตอืนของโรคหวัใจขาด
    เลอืดและโรคหลอดเลอืดสมอง
    ในกลุ่มเสี�ยงสงู
-   การตดิตามเยี�ยมบา้นโดย จนท.สธ.
    ร่วมกบั อสม. (ในกลุ่มเสี�ยงสงู)

- ประเมนิ CVD Risk ใน ผูป่้วย DM HT 
- การจัดบรกิารตามความเสี�ยง
       ปรับเปลี�ยนพฤตกิรรมตามความ
เสี�ยงแบบเขม้ขน้หรอืแบบรบีดว่น
       การดูแล รักษาตามกลุ่มเสี�ยง
และใหย้าตามขอ้บง่ชี�
- รายงานผลการดําเนนิงาน

- คน้หากลุ่มเสี�ยง*ในองคก์ร 
- จัดกจิกรรมลดเสี�ยง ในองคก์ร
- รายงานผลการดําเนนิงาน/สรุปผล

รายงานการดําเนนิงานฯ

*BMI≥25 
-รอบเอว ช. >90 cm  ญ. >80 cm
-ออกกาํลงักาย< 30 นาทตีอ่วนั 3 วนั ตอ่
สปัดาห์
-ระดบัไขมนัสงู
-สูบบหุรี� 
-preDM preHT

1. สนบัสนุนคูม่อืและโปสเตอรก์ารประเมนิ CVD risk ในผูป่้วย DM/HT 
2. สนบัสนุนโปรแกรม/อบรมการใชโ้ปรแกรมคดักรอง CVD risk 
3. สนบัสนุนคูม่อืใหเ้กดิการจดัการตนเองของกลุม่เสี�ยงตอ่ CVD สําหรบั อสม.    

1. สนบัสนุนคูม่อืดาํเนนิงานองคก์รหวัใจดใีหก้บัผู ้
ประสานงานหลกัของ สคร./สสจ./เทศบาล
2. การประชุมชี�แจงผูร้บัผดิชอบหลกัของเทศบาลและ 
สสจ. ใน 15 เทศบาล
3. จดัอบรมใหค้วามรูก้บักลุม่เสี�ยง*ใน 15 เทศบาลและ
ชุดเครื�องมอืสนบัสนุนกลุม่เสี�ยงในการดาํเนนิงานองคก์ร
หวัใจดี
4. แบบรายงานผลการดาํเนนิงาน

กรอบการดาํเนนิงานลดโรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD)

การสนบัสนุนจากสว่นกลาง

กจิกรรม



คลินิกบรกิารในรพ./รพสต.

คัดกรองโดยใช Color chart  /  ลงขอมลู 43  แฟม

สบูบุหรี่

โอกาสเสี่ยง > 30 % ขึ้นไปโอกาสเสี่ยง > 20-30 %โอกาสเสี่ยง < 10 % โอกาสเสี่ยง 10-20 %

ใหการบําบัดพฤติกรรม 3 อ 2 ส

.

คัดแยกปจจัยเสี่ยง

รอบเอว/BMI เกิน

≥ 180/110

BP สูง

< 180/110

คลินิกปรบัเปลี่ยน สง ER/EMS/รพสต.สงตอ รพ.

พิจารณาปรบัยา

สงคลินิก DPAC สงคลินิกเลิกบุหรี่

ทีมEMS ลงเย่ียมบาน

ER จัดทํา spot map

ข้ันตอนการประเมิน CVD Risk ในผูปวย DM/HT



ขั้นตอนการใหบริการ  ตรวจติดตาม



ผูปวย DM HT ที่ข้ึนทะเบียน 

ไดรับการประเมิน CVD Risk      

(80 %)

ผลงาน รอยละ 90.6

ผูปวย DM HT ที่ข้ึนทะเบียน 

ไดรับการประเมิน CVD Risk 

ที่อยูในกลุม เสี่ยงสูงมาก 

ไดรับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมอยางเขมขนและ

รีบดวน 60 %

ผลงาน รอยละ 100

กลุมเสี่ยงสูงมาก ไดรับการ

ประเมินโอกาสเสี่ยงซ้ํา และ

มีความเสี่ยงลดลง ≥10 %

ผลงาน รอยละ 87.1

C : Check ตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนไปตาม 

เกณฑตัวชี้วัด ทีกํ่าหนดไว 

ทบทวนการดําเนินงานเชิงรุกในการลดเสี่ยงลดโรคNCD ใน Setting ตางๆ  :  รพ.  รพ.สต  บาน  ชุมชน 



ผลการดําเนินงาน
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รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึน้ทะเบียนไดรับการประเมิน CVD Risk 

ปงบประมาณ 2560 จังหวัดยะลา
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ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยง

ซํ้า 31 คน  และพบวา ผูปวยมีความเสี่ยงลดลง 87.1% ( 27 คน)

จํานวนผูที่มีความเสี่ยงสูงมาก (score 4, 5) รอบ 6 เดือนแรก จํานวนผูที่มีความเสี่ยงสูงมาก (score 4, 5)2 รอบ 6 เดือนหลัง

ผลการดําเนินงาน



❸ นาํผลลพัธจากการดําเนินงานมาปรบัปรุง พฒันา แผนปฏิบัติการใหเปนไปตามเปาหมาย

A : Act การทบทวนพัฒนากระบวนการดําเนินงาน



ปจจัยแหงความสําเร็จ

มาตรการของรัฐบาล ในการสรางกระแสการออก

กําลังกายทุกวันพุธ และ นโยบาย องคกรไรพุง

กระบวนการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพอยาง

ตอเน่ือง ประเมินภาวะแทรกซอน ตา ไต เทา 

และ Thai CV risk ในผูปวย DM HT 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยง 

และปวย

มี System Manager ระดับจังหวัด Case Manager 

อําเภอ และมีพยาบาลเวชปฏิบติัทุกรพ.สต.ในการ

เช่ือมโยงนโยบายสูการปฏิบัติ 

มีการคัดกรอง DM HT ในประชาชนอายุ 35 ป ข้ึน

ไป ผานเกณฑ ที่กําหนดที่ (> รอยละ 80) และมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมปกติ เสี่ยง และ

ปวย ตาม 3อ. 2ส.



ปญหาอุปสรรค

❶ Case Manager ทํา
หนาที่เปนทั้ง System Man

ager ระดับอําเภอและมี

ภาระงานอื่นงานโรคอื่นๆที่

เก่ียวของ สงผลตอความ

เขมขนในการใหบริการ

ผูปวย DM HT ในสถาน

บริการสาธารณสุข

❷ ผูปวย DM HT ใน
ฐานขอมูล HDC  ไมตรง

กับความเปนจริง และไม

สามารถลบออกจากระบบ

ได สงผลใหผลงานต่ํากวา

ความเปนจริง

❸  ขาดระบบการ
ติดตามประเมินผลการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพทั้งกลุมปกติ 

เสี่ยง และปวย



วิเคราะหปญหาปจจยัเสีย่งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวย 31 คน พบวา 

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ  รอยละ 75.4

โรคความดันโลหิตสูง รอยละ 63.9

โรคเบาหวาน รอยละ 44.2

สูบบุหร่ี รอยละ 32.0 *(เดิม มีประวัติสูบบุหร่ี รอยละ 68 )

ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลอืดในครอบครัว 

รอยละ 11.2

รอยละ 

11.2

รอยละ 

32.0

รอยละ 

44.2

รอยละ 

63.9

รอยละ 

75.4

การวิเคราะหปจจยัเสีย่งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด



19.58 %

ของประชากรอายุ 15 

ปข้ึนไปสูบบุหรี่

80.42 %

ของประชากรอายุ 

15 ปข้ึนไปไมสูบ

บุหรี่

จากการสุมสํารวจขอมูลประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ในพื้นท่ี  ป 2559 

เก่ียวกับการบริโภคยาสูบ พบวา ....

ชาย 99.64 %

หญิง 0.36 %

ท่ีมา : จากฐานขอมูล JHCIS & Hos XP



อัตราการสูบบุหรี่ในประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป

ท่ีมา : สาํนกังานสถิติแหงชาติ 

จ.ยะลา

ประเทศ

เขต 12



อัตราการสูบบุหรี่แยกกลุมอายุ

ท่ีมา : สาํนกังานสถิติแหงชาติ 

15 – 18 ป

60 ปข้ึนไป

25 – 59 ป

19 – 24 ป



อัตราการสูบบุหรีใ่นสถานท่ีสาธารณะของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จังหวัดยะลา

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติแหงชาติ 2557 







ยุทธศาสตรที่ 4

ทําสิ่งแวดลอมให

ปลอดควันบุหรี่

ยุทธศาสตรที่ 3

ชวยผูเสพ

ใหเลิกยาสูบ

นนักสูบหนาใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2

สรางความเขมแข็งใน

การควบคุมยาสูบ
ปองกัน

นักสูบหนาใหม



การดําเนินงานจังหวัดยะลาปลอดบุหรี่

Hospital BaseCommunity Base

กําหนดเปนตัวชี้วัดของจงัหวัด

แตงตั้งคณะทํางาน



ยทุธศาสตรท่ี 1 : สรางความเขมแข็งในการควบคุมยาสูบ
-ผลักดันเปน KPIระดับจังหวัด และ ผลักดัน

ใหมีการขับเคล่ือนในระดับอําเภอทุกแหง 

- เปน KPI  ของ ผอ.รพ. /  สสอ.
แตงตัง้คณะทาํงาน และ

กําหนดนโยบายการดําเนินงานระดับจังหวัด



MOU การขับเคลื่อนการดําเนินงานระดับจังหวัดปลอดบุหร่ี และในทุกระดับ

คปสอ.เมืองยะลา คปสอ.เบตง คปสอ.รามัน คปสอ.ยะหา

คปสอ.บันนังสตา คปสอ.ธารโต คปสอ.กาบัง คปสอ.กรงปนัง



การดําเนินงานจังหวัดยะลาปลอดบุหรี่

Community Base



ยทุธศาสตรที ่1 : สรางความเขมแข็งในการควบคุมยาสูบ

ผลักดันนโยบายลงสูการปฏิบัติ ในกลุมภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน

มอบนโยบายแกกํานนั และ ผูใหญบาน พรอมรวมลงนามสนบัสนนุ 

พรบ. และดาํเนนิการสถานท่ีราชการปลอดบุหรี่
ปรึกษาหารอืรวมกับแกนนาํโตะอิหมาม รวมลงนามสนบัสนนุ 

พรบ. และ ดาํเนนิการมสัยดิปลอดบหุรี่

ประชุมแกนนํา อสม. รวมลงนามสนบัสนนุ พรบ.และดาํเนนิการ 

บานอสม.ปลอดบหรี่

มอบนโยบายการดาํเนินงานอําเภอรามนัปลอดบหุรี่ แกหัวหนาสวน

ราชการ ผูนาํชุมชน ผูนําศาสนา



สาธารณสุขอําเภอรามัน รพ.สต.บือมัง

รพ.สต.วังพญา รพ.สต.กอตอตือระ

รพ.สต.ยะตะ

รพ.สต.โกตาบารู

รพ.สต.เนินงาม รพ.สต.กาลอ

โรงพยาบาลรามัน

ป 2559…นํารองการดําเนินงานสถานบริการสุขภาพเปนเขตปลอดบุหร่ี 100%



โรงเรียนรามนัศริิวิทย วิทยาลัยการอาชีพรามัน โรงเรียนบานรามนั

สถานตีาํรวจภูธรรามนั ท่ีวาการอําเภอรามนั

ไปรษณียรามัน วัดสนุทรประชาราม

เทศบาลเมืองรามนัห

ขยายเครอืขายรวมกับภาคีเครือขาย ฯในพื้นท่ีในการดําเนินงานสถานท่ีปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

มัสยดิกลางอ.รามนั

นํารองดําเนินงาน ชุมชน มัสยิด วัด และโรงเรียนตนแบบปลอดบุหรี่ ประเภทละ 1 แหง



  กลยุทธท่ี 2. การดาํเนินงานชุมชน/ ศาสนสถาน / สถานศึกษา ปลอดบหุร่ีตนแบบ

อําเภอเมือง

อําเภอบันนงัสตา อําเภอธารโต อําเภอกาบัง อําเภอกรงปนัง

อําเภอเบตง อําเภอรามัน อําเภอยะหา

ชุมชนตนแบบปลอดบุหรี่ อําเภอละ 1 แหง (8 ชุมชน)



  กลยุทธท่ี 2. การดาํเนินงานชุมชน/ ศาสนสถาน / สถานศึกษา ปลอดบหุร่ีตนแบบ

วัดปลอดบุหร่ีตนแบบ อําเภอละ 1 แหง (8 แหง)

อําเภอเมือง

อําเภอบันนงัสตา อําเภอธารโต อําเภอกาบัง อําเภอกรงปนัง

อําเภอเบตง อําเภอรามัน อําเภอยะหา



ป 2559 อําเภอรามันไดรบังบประมาณสนับสนุนในการดาํเนินงาน

ดานการควบคุมยาสบูจากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

จํานวน 50,000 บาท 

สรุปผลการประเมนิ มัสยิดท้ังหมด 133แหง 

ผานการประเมิน  จํานวน 97แหง  

คิดเปน รอยละ 70.68

มผีูนําศาสนาท่ีสูบบุหรี่ 250 คน 

สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ดสําเร็จ จํานวน 111คน

คิดเปน รอยละ 44.40



ยุทธศาสตรที ่2 : ปองกันนักสูบหนาใหม

พัฒนาศักยภาพแกนนําและเครือขายเยาวชน 1

การสรางความตระหนักเร่ืองพิษภัย และ

                 รูเทาทันกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ2



พฒันาศักยภาพเยาวชน นอกระบบการศกึษา

พฒันาศักยภาพแกนนาํสตรีในชุมชน

พฒันาศักยภาพแกนนาํนกัเรียน 

ร.ร.เอกชนสอนศาสนา

พฒันาศักยภาพแกนนําเยาวชน

วิทยาลัยการอาชีพ อ.รามัน พฒันาศักยภาพแกนนํานักเรียน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

ใหความรูผูนาํศาสนา



มุมเรียนรูในสถานบริการ จัดกิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหรี่โลก

ติดปายประชาสัมพันธในชุมชน

กิจกรรมรณรงคที่หลากหลาย

จัดบูธใหความรู วันอสม.แหงชาติ



จากการดําเนินงานดังกลาว....

มีคลินิกเลิกบุหร่ีในชุมชน 

ดําเนินการโดยบุคคลตนแบบ

แกนนําในชุมชน 

นายชลอ และยา ผช.ผญบ. 

รับการศึกษาดูงานเก่ียวกับ

การดําเนินงานจัดการชุมชน

ปลอดบุหร่ี จาก

สถาบันพระปกเกลา



พัฒนาศักยภาพเครือขาย อสม. ฟาใส คัดเลือกแกนนําคณะทาํงาน
สํารวจขอมูลและคนหาผูสูบบุหรี่

ในชุมชน

ใหความรู กับกลุมผูสูบ และประชาชน จัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ในชุมชน โดยมีการประเมิน ใหคําแนะนําเบ้ืองตน และสงตอ



การดําเนินงานจังหวัดยะลาปลอดบุหรี่

Hospital Base



ยุทธศาสตรที่ 3 : ชวยผูเสพใหเลิก

ยาสูบพัฒนาระบบบริการคลินิกเลิกบุหร่ี ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ1

นวัตกรรม / แพทยทางเลือก เพื่อชวยเลิกบุหรี่2



พัฒนาระบบบริการคลินิกเลิกบหุร่ี ในสถานบริการสาธารณสุข

ทุกระดับ

รพศ.ยะลา A

รพ.รามัน F1

รพท.เบตง M1

รพช.ธารโต

F2

รพช.บันนังสตา F2

รพช.กาบัง F2
รพช.กรงปนัง F2

รพร.ยะหา F1

1. จัดตั้งและดําเนินงาน คลินิกเลกิบุหร่ี ทุกโรงพยาบาล  [8 แหง] 100%



 คลินิกเลิกบุหร่ีมผีูรับบริการ เพ่ิมขึน้ปละรอยละ 30

การดําเนินงานในโรงพยาบาล

 รอยละ 30 ของผูเขารับบริการเลิกบุหรี่สามารถ

เลิกบุหรี่ไดสําเร็จ



3. ดานการจัดสภาพแวดลอมให รพ.ปลอดบุหร่ี 100 %
4. ดานการสงเสริมการเลิกบุหร่ีในบุคลากร

กระบวนการดาํเนินงาน
1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานการประชาสัมพันธ

5. ดานการพัฒนาคลินิกเลิกบุหร่ี



     ดานการบริหารจัดการ1

• แตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 3 คณะ คือ

 คณะกรรมการดําเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่

 คณะอนุกรรมการดาํเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่

 คณะทาํงานบังคับใชกฎหมายในโรงพยาบาล (ทีมสารวัตรบุหรี่) 

หาแหลงงบประมาณ

งบบริการสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคสาํหรับบริการพ้ืนฐาน 

(PPB)

งบเงินบาํรุง
มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบ

บุหร่ีงบ สปสช.



     ดานการประชาสัมพันธ2

ผลิตสื่อประชาสัมพนัธ / กิจกรรมรณรงคท่ีหลากหลาย 

สอดคลองกับบรบิทในพืน้ท่ี

วิทยุชุมชนทักษิณสัมพนัธ (106MHz) และ

วิทยุชุมชนทองถ่ิน คลืน่ 90.25 และ 92.75 MHz

Line

- งานบุหรี่

- อําเภอ

ปลอด

บุหรี่

รถคลินิก

เลิกบุหรี่

เคลื่อนที่



     ดานการประชาสัมพันธ2

ผลิตสือ่ประชาสมัพันธ / กจิกรรมรณรงคท่ีหลากหลาย 

สอดคลองกับบริบทในพื้นท่ี

จัดกิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหรีโ่ลก ทุกป



     ดานการจัดสภาพแวดลอมใหรพ.ปลอดบุหร่ี 100%3

จัดทําปายประชาสัมพันธ 

บริเวณหนาโรงพยาบาล

จัดทําปายประชาสัมพันธ 

บริเวณภายในโรงพยาบาล



     ดานการจัดสภาพแวดลอมใหรพ.ปลอดบุหร่ี 100%3

จัดกิจกรรมเฝาระวังการฝาฝนสูบบุหร่ีภายในโรงพยาบาล

1. สารวัตรบุหร่ี
จิตอาสาทําหนาท่ี คอยเฝาระวัง ตักเตือน แนะนําไมใหสูบบุหรี่ 

และ แนะนําใหเลิกบุหรี่



     ดานการจัดสภาพแวดลอมใหรพ.ปลอดบุหร่ี 100%3

จัดกิจกรรมเฝาระวังการฝาฝนสูบบุหร่ีภายในโรงพยาบาล

2. สมุดสะสมแตม และแลกรางวัล

5 คน เทากับ 1 แตม



     ดานการจัดสภาพแวดลอมใหรพ.ปลอดบุหร่ี 100%3

จัดกิจกรรมเฝาระวังการฝาฝนสูบบุหร่ีภายในโรงพยาบาล

2. สมุดสะสมแตม และแลกรางวัล (ตอ) รางวัลที่สะสมแต้ม มี
ดังต่อไปนี ้

20 แตม รบัไปเลย

ของรางวัลมูลคาไมเกิน 200 บาท

40 แตม รบัไปเลย 50 แตม รบัไปเลย

ของรางวัลมูลคาไมเกิน 400 บาท ของรางวัลมูลคาตั้งแต 500 บาท



     ดานการจัดสภาพแวดลอมใหรพ.ปลอดบุหร่ี 100%3

จัดกิจกรรมเฝาระวังการฝาฝนสูบบุหร่ีภายในโรงพยาบาล

3. กลองตาวิเศษ

ติดต้ังกลอง ณ จุดเสี่ยง ศูนยกลางอยูคลินิกเลิกบุหรี่

มีการเตือนผานระบบเสียงตามสาย หรือ สารวัตรบุหรี่ 



     ดานการสงเสริมการเลิกบุหร่ีในบคุลากร4

จัดระบบการชวยเหลือบุคลากรท่ีสูบบุหร่ี และตองการเลิกบุหร่ี

ประเมินและติดตามอยางตอเนื่อง

พบแพทย

พบเภสัชกร



     ดานการพัฒนาคลินิกเลิกบหุร่ี5

ติดอาวุธ...ใหผูปฏิบัติงาน โดยการอบรมใหความรู

บุคลากร

โรงพยาบาล

ผูรับผิดชอบงาน รพ.สต แกนนําจิตอาสาดําเนินงาน

บุหรี่



     ดานการพัฒนาคลินิกเลิกบหุร่ี5

สาขา 1 : ผูปวยทั่วไป สาขา 2 : โรคเรื้อรงั

ปรบัรปูแบบเปน 2 สาขา

ดานสถานท่ี  : กําหนดวันใหบริการตรงกับ วนั คลินิก NCD



     ดานการพัฒนาคลินิกเลิกบหุร่ี5

เครื่องวัดคารบอนมอนอกไซด

(Smokerlyzer)

ดานเครื่องมอื อปุกรณ

ยาชวยเลิกบหุรี่

สมนุไพรชวยเลิกบุหรี่



จัดบริการคลินิกเลิกบุหร่ีเคลื่อนท่ีในชุมชน นํารองในเขตพืน้ท่ี อําเภอรามัน



การพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ ในรพ.สต. 
คลินิกเลิกบุหร่ีใน รพ.สต.ทุกแหง

รพ.สต. ทา่ธง รพ.สต. บาโงย



การบูรณาคลินิกเลิกบุหรี่กับงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 

บูรณาการ

กับงาน

ท่ีเก่ียวของ

ยาเสพติด
ศาสนสถาน

อนามยัร.ร.

NCD

สุขภาพภาค

ประชาชน

สูงอายุ

ทันตกรรม

To be no 1



ผูปวย 31 คน

สูบบุหรี่ 10 คน

(รอยละ 32.9)

หญิง 1 คนชาย 9 คน

ขอมูลการสูบบุหรี่ ของ ผูปวยDM / HT

เลิกได 4 คน (12.9)



อสม. 955 คน

สูบบุหรี่ 118 คน

(รอยละ 12.35)
หญิง 1 คน

(รอยละ 0.85)

ชาย 117 คน

(รอยละ 99.15)

ขอมูลการสูบบุหรี่ ของ อสม. 

เลิกได 23 คน (19.5) 

(ปจจุบัน อสม.สูบ 95 คน)



จนท.สูบบหุรี 105 คน

โครงการเลิก บุหรี่ 87 คน

(รอยละ 82.85)

หญิง 0 คนชาย 87 คน

(รอยละ 100.00)

ขอมูลการสูบบุหรี่ ของ จนท. สาธารณสุข

เลิกได 12 คน



กิจกรรมการเขาคลินกิเลิกบุหรี่ อสม. & จนท.

จนท.สาธารณสุข ประธาน อสม. ผูนาํชุมชน





ผลลัพธการดําเนินงานอําเภอปลอดบุหร่ี

ป 2558 – 2559 ที่มา : ฐานขอมูล JHCIS ป 2560 ที่มา : HDC 

ลดลงรอยละ 1.40

เปาหมาย ลดลงรอยละ 1 ตอป

17.55

อัตราการสูบบุหร่ีในประชากร อายุ 15 ปขึ้นไป

ลดลงร้อยละ 0.63



กลไก คน

ส่ิงแวดลอม

รพ. รพ.สต. อบต.

ชุมชน / NGO

ศาสนสถาน

ขาราชการ

ผูนําชุมชน

ผูนําศาสนา

ครู นักเรียน

สถานที่ราชการ

ชุมชน

มอบนโยบาย

ทํา MOU

ประชุมแกนนํา

ปองกันนัก

สูบหนาใหม

- ใหความรูผูนํา

ศาสนา แกนนํา 

สตรี แกนนํา

นักเรียน

เยาวชนนอกระบุ

บําบัดรักษาผูเสพ

- คลินิกอดบุหร่ี (วัน

เดียวกับ คลินิก NCD)

- จัดบริการคลินิกอด

บุหร่ีเคลื่อนที่ในชุมชน /  

โรงเรียน ตลาด

สถานที่ปลอดบุหร่ี ตามกฎหมาย ชุมชน/ศาสนสถานปลอดบุหร่ี

บังคับใช

กฎหมาย

โรงเรียน

สรุปการขับเคลื่อนการดาํเนินงาน จังหวัดยะลาปลอดบุหรี่



รางวัลแหงความภาคภูมิใจ



1

4

การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

ในกลุมเสี่ยง คือ ประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป พรอมการคัดกรอง

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปจจัยเสี่ยง

การพัฒนาการรณรงคประชาสัมพันธแจงอาการเตือนที่

สอดกับบริบทพ้ืน / ลงเยี่ยมบาน / ทําแผนที่บาน

พฒันาทีมเคลื่อนทีเ่ร็วทีส่ามารถใหการปฐมพยาบาล

เบื้องตน จากทีบ่านสูโรงพยาบาล

2

3
ดําเนินโครงการจังหวัดยะลาปลอดบุหร่ี เนน setting 

โรงเรียนเพ่ือปองกันนักสูบหนาใหม

แผ
นก

าร
ดํา

เนิ
น

งา
นใ

น
อน

าค
ต

บรูณาการงานเลิกบุหรี่ใหครอบคลมุคลินิกตางๆ

ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน / วิธีการชวยเลิกบุหร่ี





งานวจัิยและนวตักรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัด

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมที่ทําใหเกิดภาวะ

อวนของบุคลากร

โรงพยาบาลยะลา

ผลของการสนับสนนุการ

จัดการตนเองในผูปวย

เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ตรวจ

ระดับน้ําตาลในเลือดดวย

ตนเอง

7 สี เปลี่ยนชีวิต สูสขุภาพ

ดีที่ยั่งยืน

นางอรปรียา วรรณมุนินทร 

โรงพยาบาลยะลา อําเภอเมือง

ยะลา จังหวัดยะลา

นางนูรีซัน กะรียอ 

โรงพยาบาลรามัน 

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

นางสาวสาอีดา สะแต 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา
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