
 
 
 

การประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาศักยภาพบุคลากรสาธารณสขุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่
และภาคเีครอืขา่ย 

 8-9 มคี 2561  โรงแรมทเีค พาเลซ โฮเทล แอนด ์ คอนเวนชัน่ กทม. 

นโยบายทศิทาง 
การด าเนินงาน 

ลด โรคไม่
ตดิตอ่เรือ้รงั 

พญ.จุรพีร คงประเสรฐิ 
ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคุมโรค 



10 อนัดบัสาเหตุการตายของประชากรไทย พ.ศ. 2556 จ าแนกตามเพศ และรายโรค 

ล าดั
บ 

ชาย หญงิ 

โรค Deaths(000) ร้อย
ละ 

ร้อยละ Deaths(000) โรค 

1 โรคหลอดเลอืดสมอง 29 11.1 14.5 29 โรคหลอดเลอืดสมอง 
2 โรคหวัใจขาดเลอืด 20 7.7 8.8 18 โรคหวัใจขาดเลอืด 
3 อุบตัเิหตุทางถนน 20 7.7 8.7 18 โรคเบาหวาน 
4 โรคมะเร็งตบั 18 6.8 4.0 8 โรคมะเร็งตบั 
5 ปอดอุดกัน้เรือ้รงั 15 5.7 3.8 8 ไตอกัเสบและไตพกิาร 
6 มะเร็งหลอดลมและ

ปอด 
11 4.2 3.2 6 การตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ

ส่วนล่าง 

7 การตดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดส์ 

11 4.1 2.7 5 ปอดอุดกัน้เรือ้รงั 

8 เบาหวาน 11 4.1 2.6 5 การตดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดส์ 

9 ตบัแข็ง 11 4.0 2.6 5 มะเร็งหลอดลมและปอด 
ทีม่า : รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 
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หลอดเลือดสมอง 

หัวใจขาดเลือด 

อุบัติเหต ุ

เบาหวาน 

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

ความดันโลหิตสูง 

อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดตอ่ที่ส าคัญ อุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2545 – 2556 (ทุกกลุ่มอายุ) 

ทีม่า : สนย



อตัราผู้ป่วยในตอ่ประชากรแสนคน ดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัทีส่ าคญั 
ปี พ.ศ. 2546 – 2555  ทัง้ประเทศ ยกเว้นกทม. 

ทีม่า : ส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์ สป.    วเิคราะหโ์ดย กลุม่ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคุมโรค 
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ลดตาย
กอ่นวยัอนั

ควร  
(อาย ุ 30-

70 ปี) 
จากโรค 
NCDs 
 25% 

PHC มยีาและ
เทคโนโลยทีีจ่ าเป็น
ครอบคลมุNCD 80% 

 ผู้ที ่CVD Risk >30%
ใน 10 ปี ไดร้บั

ค าปรกึษา+/-ยา 50% 
 

ลดภาวะ
ความดนั
โลหติสงู  
25 % 

 ภาวะ
เบาหวานและ

อ้วน 
ไมใ่ห้เพิม่ 

ลดการบรโิภค
เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์  

10 % 

ลด Physical Inact. 
10 % 

ลดการบรโิภคยาสบู  
30 % 

ลดการบรโิภคเกลอื/
โซเดยีม  

30% 

THE CONTINUUM OF NCD 
 Acute care  

TIM
E NCD free 

population DEAT
H 

Chronic care 
 

Rehabilitatio
n and 

recovery 

 Set of 9 voluntary global NCD targets for 2025  
  9 เป้าหมาย NCD ปี 2568 จากปี 2553 (UN)  ,  ปี 2573 ลดลง  1/3  

(SDG) 



National Health Assembly , working group 

       
       
      Mortality and morbidity        Risk factors for NCDs          National systems response 
      

Targets 2010 2025 

   Premature (30-70 yr old)mortality from NCDs ,25% reduction( per100 
000) 

343 257 

   Alcohol consumption per capita , 10% reduction (Litre/ yr) 7.1 6.39 

   Prevalence of Physical inactivity , 10% reduction  ( %) 18.5 16.6 

   Mean Na intake , 30% reduction  (mg/D) 3,246 2,285  

   Prevalence of Tobacco use , 30% reduction ( %) 21.4 14.9 

   Prevalence of Raised BP , 25% reduction (%) 21.4  16.0 

   Halt in Prevalence of Diabetes , Obesity (%) 6.9 , 34.7 6.9 , 34.7 

   Essential  NCD medicines and technology in primary care services (%) NA 80 

   Drug therapy and counseling in high risk [>30% in 10-yr]CVD (%) NA 50 

Set of 9 voluntary country NCD targets ,Thailand
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แผนยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
การป้องกนัและควบคุมโรค
ไมต่ดิตอ่(และปจัจยัเส่ียง)

ของประเทศไทย 
 



6 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2560-2564 

 

วิสยัทศัน ์“ ประชาชนสุขภาพดี 

ปลอดจากภาระโรคไม่ตดิตอ่ที่ป้องกนัได”้ 
  

(A country free of the avoidable burden of Non-Communicable Diseases)  

 “เพื่อลดภาระการป่วย การตาย และความพิการที่ป้องกนัได ้ดว้ย
การรว่มมือระหว่างภาคีเครอืข่าย ทั้งในระดบัชาต ิภูมิภาค และระดบัโลก

เพื่อใหป้ระชาชนมีภาวะสุขภาพท่ีดี ภายในปี พ.ศ. 2564” 
 

เป้าประสงค ์ 

  

ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิตอ่ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 



 
พฒันานโยบาย

สาธารณะและ

กฎหมายที่สนบัสนุน

การป้องกนั ควบคุม

โรคไม่ตดิตอ่ 

 

 
 

 

พฒันาระบบเฝ้า

ระวงัและการ

จดัการขอ้มูล 

 

เรง่ขบัเคลื่อนทางสงัคม 

ส่ือสารความเส่ียงและ

ประชาสมัพนัธอ์ยา่ง

ตอ่เน่ือง 

การพฒันาศกัยภาพ

ชุมชน/ทอ้งถ่ิน และ

ภาคีเครือข่าย 

 
 

ปฏิรูปการจดับริการเพื่อลด

เส่ียง และควบคมุโรคให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณโ์รค

และบริบทพ้ืนท่ี 

พฒันาระบบสนบัสนุน

เพื่อขบัเคลื่อนการ

ด าเนินงานอย่าง 

บูรณาการ 

ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิตอ่ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

1 

2 

3 
4 

5 

6 



วสัิยทศัน ์   ประชาชนมสีุขภาพดจีากการบรโิภคเกลอืและโซเดยีมลดลง  
เป้าประสงค ์  ประชาชนบรโิภคเกลอืลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 

2568   

5 ยุทธศาสตร ์

S (Stakeholder 
network) 
การสร้าง 

พฒันาและขยาย
ภาคเีครอืขา่ย
ความรว่มมอื 

 
 

A (Awareness) 
เพิม่ความรู้ 

ความตระหนกั 
และเสรมิทกัษะ 
ให้ประชาชน 
ชุมชน ผู้ผลติ/
ผู้ประกอบการ 

บคุลากรวชิาชพีที่
เกีย่วข้องและผู้

 L (Legislation 
& 

environmental 
reform) 

การปรบัเปลีย่น
ส่ิงแวดลอ้ม
เพือ่ให้เกดิ
ผลติภณัฑท์ีม่ี

T (Technology 
and innovation) 

 
การพฒันา

งานวจิยัและองค์
ความรู้และการ
น าสู่ปฏบิตั ิ

 

S  
(Surveillance, 
Monitoring and 

Evaluation ) 
การพฒันาระบบ
เฝ้าระวงั ตดิตาม
และประเมนิผล 
เน้นตลอด

S 

ยุทธศาสตรล์ดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2568 
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มาตรการควบคุมการบรโิภคยาสบูในประเทศไทย :  
MPOWER 



ยทุธศาสตรน์โยบายแอลกอฮอลแ์ห่งชาต ิ
ปี 2552 
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เป้าหมาย และมาตรการการด าเนินงานโรคไมต่ดิตอ่  ปี 2561 

 
 

4.การเฝ้าระวงั 
และตดิตาม
ประเมนิผล 

(Surveillance  

and M&E) 

 
 

1.การน าขบัเคลือ่น
นโยบายและสร้าง
พนัธมติรความ

รว่มมอื 
(Policy & Advocacy) 

 
3.เสรมิสมรรถนะ 
ของระบบบรกิาร

สุขภาพ(Strengthen 

Health System) 
 

 
 

2.ส่งเสรมิสุขภาพ 
และลดความเส่ียง 
(Promotion and 

Risk Reduction) 

 

P S S 

มาตรการ : 2P2S 
P 

 ผู้ป่วย เบาหวาน รายใหมจ่าก Pre-

DM ลดลง 
 ผู้ป่วย ความดนัโลหติสูง รายใหมจ่าก 

Pre-HT ลดลง 

 
 ผู้ป่วย เบาหวาน / ความดนัโลหติสูง 
ไดร้บัการคดักรอง ประเมนิความเส่ียงตอ่
โรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD Risk) 

 ผู้ป่วย เบาหวาน ควบคุมระดบัน ้าตาลได้
ด ี เพิม่ขึน้ 
 ผู้ป่วย ความดนัโลหติสูง ควบคุมระดบั
ความดนัไดด้ ี เพิม่ขึน้ 

 

ลดเส่ียง 
(กลุม่
ปกต)ิ 

ลดป่วย (กลุม่
เส่ียง ) 

preDM preHT อว้น ไขมนั
สงู พฤตกิรรมเส่ียง 

ลดภาระโรค 
และลดตายกอ่นวยัอนัควร 

(กลุม่ป่วย) 

“ประชาชนสขุภาพด ี   ปลอดจากภาระโรคไมต่ดิตอ่
ทีป้่องกนัได”้ เป้าหมา

ย 
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ชุดกจิกรรม ภายใต้มาตรการป้องกนัควบคุมโรคไมต่ดิตอ่ ปี 2561   
 

มาตรการ 4. 
การเฝ้าระวงั 

และตดิตามประเมนิผล 
(Surveillance  

and M&E) 
 
 

มาตรการ 1.  
การน าขบัเคลือ่น
นโยบายและสร้าง

พนัธมติรความรว่มมอื 
(Policy & Advocacy) 

 
 

มาตรการ 3. 
เสรมิสมรรถนะ 
ของระบบบรกิาร
สุขภาพ(Strengthen 

Health System) 
 

 
 

มาตรการ 2. 
ส่งเสรมิสุขภาพ 
และลดความเส่ียง 

(Promotion and Risk 

Reduction) 

 
- ส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ ์
- รณรงคส่ื์อสารวนั
ส าคญั 

ผลกัดนัยุทธศาสตร ์     
ลดบรโิภคเกลอืและ

โซเดยีม 

ชุมชน ลดเส่ียง  
ลดโรคไมต่ดิตอ่  

(CBI-NCDs) 

STOP CVD 

 CVD  CKD  

Preventive Clinic 

Award  

     NCD Clinic Plus 

 
ขบัเคลือ่นแผนการ
ป้องกนัควบคุมโรค
ไมต่ดิตอ่ 5 ปี 
(2560 - 2564) 

 

Application : เกมส์ 
ให้ความรู้โรค NCDs 

พฒันาศักยภาพ 
ทมีสหวชิาชพี 

Service Package : 
ป้องกนัควบคุมDMHT 

 ในกลุม่เส่ียง กลุม่ป่วย 

พฒันา 
Dashboard 

 BRFSS 

P P S S 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
NCD forum 



 4 ปจัจยัเส่ียงทาง
ชวีเคม ี

4 พฤตกิรรม
เส่ียง 

ความดนัโลหติ

สูงขึน้                    

ระดบัน ้าตาล

สูงขึน้                    

ไขมนัผดิปกต ิ                         

น ้าหนกัเกนิ/อ้วน 
ยาสูบ                                      

อาหารเส่ียงสุขภาพ                

เคลือ่นไหวรา่งกายน้อย                    

ดืม่สุราระดบัอนัตราย การศึกษาน้อย                                                              

ความยากจน                                   

กระแสโลกาภวิตัน ์                             

ชุมชนเมอืง 

โรคหวัใจและหลอด
เลอืด 
มะเร็ง 
เบาหวาน 
ปอดเรือ้รงั 

4 โรคไมต่ดิตอ่หลกั 

  ปจัจยั
ก าหนดทาง

สังคม
เศรษฐกจิ 

เราสามารถ
จดัการปจัจยั
เส่ียงเหลา่น้ีใน
ขอบเขตของ
ระบบสุขภาพ
หรอืไม?่    



ขอบคุณ
คะ่ 


