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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงฉายศรี	 สุพรศิลป์ชัย	 ผูท้รงคณุวฒุดิา้นเวชกรรมปอ้งกนั		กรมควบคมุโรค
ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์	ปานเกตุ		 ผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ
แพทย์หญิงจุรีพร	 คงประเสริฐ	 รองผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ
นายแพทย์ชูฤทธิ์	 เต็งไตรสรณ์	 รองผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ
นางนิตยา	 	 ภัทรกรรม	 รองผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ

ผู้จัดทำา

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน	สำานักโรคไม่ติดต่อ
	 โทรศัพท์	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๔,	๐	๒๕๙๐	๓๙๗๔
	 โทรสาร	๐	๒๕๙๐	๓๙๗๒

บรรณาธิการ

นางศรีเพ็ญ		สวัสดิมงคล	 			หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เจ้าของและจัดพิมพ์เผยแพร่

 ๑.	กลุ่มบริหารทั่วไป
	 ๒.	กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
	 ๓.	กลุ่มพัฒนาองค์กร
	 ๔.	กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
	 ๕.	กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในประชากร
	 ๖.	กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ
	 ๗.	กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
	 สำานักโรคไมติ่ดต่อ	กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสุข			http://www.thaincd.com

จำานวนและปีที่จัดพิมพ์

จำานวน	๑,๕๕๐	เลม่		ปทีีพ่มิพ	์พ.ศ.๒๕๕๖

พิมพ์ที ่
สำานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์



สารจากผู้อำานวยการ
สำานักโรคไม่ติดต่อ

 สำานกัโรคไมติ่ดต่อจดัส่งรายงานประจำาปใีหก้บัหน่วยงานสาธารณสขุ

ต่างๆ	และลงเผยแพร่	ใน	Website		ของสำานักโรคไม่ติดต่อด้วย	

ซ่ึงจากการตอบกลบัแบบสอบถามความพงึพอใจพบวา่	ได้รบัการตอบรบั

อยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 บุคลากรสาธารณสุขได้นำาข้อมูลในรายงาน

ประจำาปีไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงานคลินิกโรคเบาหวาน

และความดนัโลหติสงู	ใชเ้ปน็แนวทางในการดแูลผูป้ว่ยโรคไมต่ดิตอ่

ในคลนิิกโรคเรือ้รงัและในชมุชน	ตลอดจนใชเ้ป็นสือ่ในการสอนนกัศึกษา

แพทย	์พยาบาล	อสม.	และญาติผูป้ว่ย	เป็นต้น	ดังน้ันในรายงานประจำาปี

ฉบับนีจึ้งได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ	ทีแ่สดงใหเ้หน็ภาพของนโยบายสำาคัญ

ระดับประเทศ	นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข		และกรมควบคุมโรค	แผนยุทธศาสตร์	

จดุเน้นทีส่ำาคญัของสำานกัโรคไม่ติดต่อ	ผลการดำาเนนิงาน		เฝา้ระวงั	ป้องกนั	และควบคุมโรคไม่ติดต่อ

และการบาดเจบ็	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๖	ตลอดจนแนวทางในการดำาเนินงานเฝา้ระวงั		ปอ้งกนั		

และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๗

	 ในปี	๒๕๕๖	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	(นายแพทย์ประดิษฐ	สินธวณรงค์)	ไดม้ี

นโยบายสำาคัญในการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข	 ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนำาไปสู่

การพฒันากระทรวงสาธารณสขุใหมี้ประสิทธิภาพและเอือ้ประโยชนต่์อประชาชนใหส้ามารถเข้าถงึ

และได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ	ซึ่งนายแพทย์ศุภกิจ	ศิริลักษณ์	ที่ปรึกษากระทรวงระดับทรงคุณวุฒิ

ได้เขียนสรุปใจความสำาคัญท่ีอ่านเข้าใจง่าย	ผมจึงขออนุญาตนำาบทความดังกล่าวมาเผยแพร่ไว้ใน

รายงานประจำาปีฉบบันี	้เพือ่ใหพ้ีน่อ้งชาวสาธารณสุขได้รบัทราบและเตรยีมพรอ้มรบัความเปล่ียนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

	 ผมขอขอบคณุบคุลากรจากกลุม่ต่างๆ	ของสำานกัโรคไม่ติดต่อทีไ่ด้ดำาเนินงานรวบรวม				

เรียบเรียง	และวิเคราะห์ข้อมูลด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ	รวมท้ังข้อมูลต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง			

และขอขอบคณุผูท้ีม่สีว่นเกีย่วข้องทกุท่าน	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทุกหนว่ยงาน	หากมีข้อผดิพลาด

ประการใด	สำานักโรคไม่ติดต่อขอน้อมรับไว้แก้ไขในโอกาสต่อไปและหากท่านมีข้อเสนอแนะ

เพิม่เติมเพือ่การพฒันาทางวชิาการ	ขอได้โปรดแจง้ใหส้ำานักโรคไม่ติดต่อทราบด้วย		จกัเป็นพระคณุยิง่

                                                         	(ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์		ปานเกตุ)
																																																																																			ผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ

																																																																																																	ตุลาคม	๒๕๕๖

ก



	สารจากผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ
	สารบัญตาราง	และสารบัญแผนภาพ

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป

	คณะผู้บริหารของสำานักโรคไม่ติดต่อ	
	วิสยัทศัน์		พนัธกจิ		ยทุธศาสตร	์	เป้าประสงค์	และกลยทุธ์ของสำานักโรคไม่ติดต่อ
โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำาลังของสำานักโรคไม่ติดต่อ					
	บทบาทและอำานาจหน้าที่ของสำานักโรคไม่ติดต่อ																									
	หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ			
	แผนปฏิบัติราชการการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ				
						ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๖	ของสำานักโรคไม่ติดต่อ																									
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๖	ของสำานักโรคไม่ติดต่อ

ส่วนที่ ๒   แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติและนโยบายด้านสาธารณสุข

 ทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)
 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข	
					โดย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	(นายแพทย์ประดิษฐ	สินธวณรงค์)
					และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	(นายแพทย์ชลน่าน	ศรีแก้ว)
 ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค	ประจำาปี
					งบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๖

ส่วนที่  ๓  สถานการณ์โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 สถานการณ์การตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 สถานการณ์การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน	
 สถานการณ์การจมน้ำา

ส่วนที่ ๔  ผลการดำาเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
             การบาดเจ็บที่สำาคัญ

ผลการดำาเนินงานการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ		
			ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๖		

ส่วนที่ ๕  นโยบายและแนวทางการดำาเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุม      
                โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายและแนวทางการดำาเนินงานเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ				
				และการบาดเจ็บ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๗
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สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ ๑  แสดงอตัราตายต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	ด้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัทีส่ำาคัญ			
(โรคความดันโลหติสงู	โรคหวัใจขาดเลอืด	โรคหลอดเลอืดสมอง	และโรคเบาหวาน)	
ปี	พ.ศ.๒๕๔๖	-	๒๕๕๕

ตารางที่ ๒	 อตัราตายต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	ด้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	มะเรง็ปอด	มะเรง็เต้านม	
มะเรง็ตับ	และมะเรง็ปากมดลกูในภาพรวมของประเทศ					ป	ีพ.ศ.๒๕๔๙-	๒๕๕๕

ตารางที่ ๓ จำานวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน	 ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีสำาคัญ	
ได้แก่	โรคความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจขาดเลือด	โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรือ
อัมพฤกษ์	อัมพาต	และโรคเบาหวาน	ตามกลุ่มสาเหตุป่วย	(๗๕	โรค)	จากสถาน
บรกิารสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข	ป	ีพ.ศ.๒๕๔๖	-	๒๕๕๕	ทัง้ประเทศ	
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ ๔ แสดงรอ้ยละของพฤติกรรมสุขภาพในประชากรไทยอาย	ุ๑๕	-	๗๔	ป	ีจากการสำารวจ
พฤติกรรมเส่ียงโรคไมติ่ดต่อและการบาดเจบ็	พ.ศ.๒๕๔๘,	๒๕๕๐	และ	๒๕๕๓

ตารางที่ ๕	 จำานวนและรอ้ยละของการเสียชวีติจากการใช้รถใช้ถนน	แยกตามประเภทของพาหนะ
ที่ระบุชนิดของยานพาหนะ	(V02	-	V79)	๕	อันดับแรก			ปี	พ.ศ.๒๕๔๓	-	๒๕๕๕
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สารบัญแผนภาพ

หน้า

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

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

ภาพที่ ๓ แสดงอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีสำาคัญ	ได้แก่	โรคความ
ดันโลหิตสูง	โรคหัวใจขาดเลือด	โรคหลอดเลือดสมองใหญ่		หรือ	อัมพฤกษ์	อัมพาต	และ
โรคเบาหวาน	ตามกลุ่มสาเหตุป่วย		(๗๕	โรค)	จาก	สถานบริการสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุข	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	-	๒๕๕๕		ท้ังประเทศ	ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ ๔	 เปรียบเทียบรอ้ยละของพฤติกรรมเส่ียงและปจัจยัเสีย่งในเพศชายทีพ่บจากการสำารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่	๓	(พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗)	
และครั้งที่	๔	(พ.ศ.๒๕๕๑	-	๒๕๕๒)

ภาพที่ ๕ เปรียบเทียบร้อยละของพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเส่ียงในเพศหญิงที่พบจากการสำารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่	๓	(พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗)	
และครั้งที่	๔	(พ.ศ.๒๕๕๑	-	๒๕๕๒)

ภาพที่ ๖ จำานวนและอัตราการเสียชวีติต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	จากอบัุติเหตุทางถนน	(V01	-	V89)	
ปี	๒๕๔๓	-	๒๕๕๕

ภาพที่ ๗	 ร้อยละของการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนแยกตามประเภทของพาหนะ								
ที่ระบุชนิดของยานพาหนะ		(V01	-	V79)	ปี	พ.ศ.๒๕๕๕

ภาพที่ ๘	 อัตราตายของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน				ปี	๒๕๕๕
	แยกรายจังหวัด

ภาพที่ ๙ จำานวนผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด	(V01	-	V89)	และจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์	(V20	-	V29)

ภาพที่ ๑๐ จำานวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	ของเด็กอายุต่ำากว่า		๑๕	ปี	
จากการตกน้ำา	จมน้ำา	ปี	พ.ศ.๒๕๔๒	-	๒๕๕๕

ง

๒๙

๓๐

๓๒

๓๔

๓๔

๓๖

๓๗

๓๙

๔๐

๔๑



ข้อมูลทั่วไป

ส่วนท่ี่ ๑



๒



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การสร้าง	สนับสนุน	ส่งเสริมศักยภาพ					
และประสานความรว่มมือกับ	ภาคีเครอืข่ายภายในประเทศ	
และนานาชาติในการดำาเนินงานเฝ้าระวัง		ป้องกัน		และ
ควบคมุโรคไม่ติดต่อและการบาดเจบ็อยา่งมปีระสิทธิภาพ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้	

นโยบาย	มาตรการ	นวัตกรรม	 	 การเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	

ควบคมุโรคไม่ติดต่อและการบาดเจบ็ที่ได้มาตรฐานสากล	

และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓	 การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ	และ

ประชาสัมพันธ์ด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บอย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานการ

เฝ้าระวัง	 ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ			

ในระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ

องค์กรและศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง

๑.๑	ภาคเีครอืขา่ยทุกระดับสามารถบรหิารจดัการ	และขับเคลือ่นการ

ดำาเนินงานเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจบ็	

และการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่ลดปญัหาทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาพ

๒.๑	เป็นศูนยก์ลางขององคค์วามรู	้นโยบาย	มาตรการ	นวตักรรม	

การเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ที่ยอมรับในระดับประเทศ

๓.๑	มีกลไกการสือ่สารสาธารณะ	และประชาสัมพนัธ์	ทีค่รอบคลมุ

และมีประสิทธิภาพ	ได้มาตรฐาน

๔.๑	 มีกลไกการพยากรณ์โรค	การติดตามประเมินผลภาพรวม

ของการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ	

และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร

๕.๑	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารจัดการตาม

เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๒	บคุลากรมขีดีสมรรถนะสงูตามคา่นยิมของกรมควบคุมโรค

พันธกิจ

๑.		พัฒนาองค์ความรู้		เทคโนโลยี		สร้างนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง		ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ	ตลอดจนข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ												
และการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐานสากล
๒.	ถ่ายทอด	ส่งเสริม	สนับสนุน	และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชน
๓.	ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะและมาตรการด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ	และติดตามการบังคับใช้
๔.	ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในระดับประเทศ

๕.	สร้าง		สนับสนุน		ส่งเสริมศักยภาพ	และประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายการดำาเนินงานเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

วิสัยทัศน์ 	“	เป็นองค์การชั้นนำาด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของประเทศที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ	ภายใน	ปี	๒๕๕๘	และระดับนานาชาติภายใน	ปี	๒๕๖๓”

๑.๑.๑	เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกระดับ	เพื่อการดำาเนินงาน			
เฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐาน
๑.๑.๒	ส่งเสริม	ผลักดันให้เครือข่ายร่วมมือให้มีการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ/
ข้อบังคับ	เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
๑.๑.๓	พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลเพื่อการดำาเนินงานเฝ้าระวัง	ป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ	และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีเครือข่าย

ทั้งระดับพื้นที่	ประเทศ	และนานาชาติ

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

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

๓.๑.๑	พฒันาระบบและกลไกการสื่อสารสาธารณะใหเ้หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย	
๓.๑.๒	 ส่งเสริม	สนับสนุน	ประเด็นสารและสื่อต้นแบบให้กับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย

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

การบริหารจัดการทรัพยากร

๕.๑.๑	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๕.๑.๒	พัฒนาระบบการกำากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒.๑	พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๕.๒.๒	ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม

๕.๒.๓	พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำาหนด



๔ โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำาลัง

กรมควบคุมโรค

สำานักโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มยุทธศาสตร์           
และแผนงาน   

กลุ่มบริหารทั่วไป

-	ข้าราชการ													๖				คน

-	พนักงานราชการ			๓				คน

-	ลูกจ้างชั่วคราว						๑				คน

-	ผู้อำานวยการ										
-	รองผู้อำานวยการ				๓			คน

-	ข้าราชการ											๔๒		คน	

-	พนักงานราชการ			๒๓	คน	

-	ลูกจ้างประจำา									๒			คน

-	ลูกจ้างชั่วคราว					๑๕		คน

-	ลูกจ้างโครงการ					๓			คน

	-	ข้าราชการ												๘			คน											

-	พนักงานราชการ		๗			คน

-	ลูกจ้างประจำา							๒				คน

-	ลูกจ้างชั่วคราว						๙				คน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ       
 ระบบบริการ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มพัฒนาระบบ

เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
และโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ กลุ่มป้องกันและควบคุม
โรคเรื้อรังในประชากร

	-	ข้าราชการ												๗		คน			

	-	พนักงานราชการ		๔		คน

	-	ลูกจ้างชั่วคราว					๒		คน

-	ข้าราชการ													๔				คน	

-	พนักงานราชการ			๑				คน

-	ลูกจ้างชั่วคราว						๑				คน			

-	ข้าราชการ													๖				คน			

-	พนักงานราชการ			๑				คน

-	ลูกจ้างชั่วคราว							๑				คน

-	ข้าราชการ														๗			คน	

-	พนักงานราชการ			๓				คน

-	ลูกจ้างชั่วคราว							๑				คน

-	ลูกจ้างโครงการ						๓			คน

-	ข้าราชการ													๔				คน

-	พนักงานราชการ			๔				คน

หมายเหตุ	:	เป็นอัตรากำาลังที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๖	(กันยายน	๒๕๕๖)



บทบาทและอำานาจหน้าที่

สำานักโรคไม่ติดต่อ มีอำานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ทีม่สีาเหตุหรอืปจัจัยกำาหนดท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการบรโิภคยาสูบ	การบาดเจบ็	พฤติกรรมและสังคม	พนัธุกรรม	

และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

	 (๒)	กำาหนดและพัฒนามาตรฐาน	หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำาเนินงาน	เฝ้าระวัง	ป้องกัน	และ

ควบคุมโรคไมติ่ดต่อท่ีมีสาเหตุหรอืปจัจัยกำาหนดท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการบรโิภคยาสูบ	การบาดเจบ็		พฤติกรรม

และสังคม	พันธุกรรม	และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

	 (๓)	ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคไม่ติดต่อ		

ทีม่สีาเหตุหรือปจัจัยกำาหนดท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการบรโิภคยาสบู	การบาดเจบ็	พฤติกรรมและสงัคม	พนัธุกรรม	

และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

		 (๔)	ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ	กลไก	และเครือข่ายการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อทีมี่สาเหตุหรอืปัจจัยกำาหนดท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการบรโิภคยาสบู	การบาดเจบ็	พฤติกรรม

และสังคม	พันธุกรรม	และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

	 (๕)	เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ

หรือปัจจัยกำาหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ	การบาดเจ็บ	พฤติกรรมและสังคม		พันธุกรรม	และ

ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม

	 (๖)	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ			

ที่ได้รับมอบหมาย

ทีม่าของขอ้มลู :	ขอ้มลูตามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	
พ.ศ.	๒๕๕๒	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๘	ฉ	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร								
ราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๓

๕
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๖

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ

	 ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร		และดำาเนินการเกี่ยวกับ	งานธุรการ	

สารบรรณ	อาคารสถานที	่ยานพาหนะ	งบประมาณ	การเงินและบญัช	ีพสัดุ		การเจา้หน้าท่ี	รวมทัง้สนบัสนนุ

การดำาเนินงานอื่นๆ	ของสำานักโรคไม่ติดต่อ

โทรศัพท์	๐	๒๕๙๐	๓๙๗๖-๗๘,	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๐,	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๒
โทรสาร		๐	๒๕๙๐	๓๙๗๓

	 ๑.	จดัทำายทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิติัการของสำานกัโรคไม่ติดต่อให้มคีวามสอดคลอ้งและตอบสนอง	

ต่อวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าประสงค์ของสำานักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	กลุ่มภารกิจ			สำานักตรวจ

ราชการฯ	และกระทรวงสาธารณสุข

	 ๒.	ถา่ยทอด	ส่ือสาร	กำากบั	ติดตาม	และประเมนิผล	ยทุธศาสตร	์แผนปฏบัิติการของสำานักโรคไม่ติดต่อ	

และเป้าหมายตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรค

	 ๓.	ปรบัแผนการดำาเนินงานและการใชจ้า่ยงบประมาณใหบ้รรลตุามเป้าหมายและมปีระสิทธิภาพ

							 ๔.	พฒันาระบบการจดัทำา	กำากบั	ติดตาม	และปรบัปรงุใหผ้ลการปฏบัิติงานของ	สำานักโรคไม่ติดต่อ

บรรลุเป้าหมายคำารับรองการปฏิบัติราชการ

	 ๕.	ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	

โทรศัพท์		๐	๒๕๙๐	๓๙๗๐,	๐	๒๕๙๐	๓๙๗๔,	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๔,	๐	๒๙๕๑	๐๔๐๓

โทรสาร	๐	๒๕๙๐	๓๙๗๒

	 ๑.	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล	(PMQA)
	 ๒.	การกำากับดูแลองค์กรที่ดี	(OG)	ตามหลักธรรมาภิบาล
	 ๓.	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(HRD)	ของสำานักโรคไม่ติดต่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้	
อย่างมีศักยภาพ
	 ๔.	การจัดการความรู้	(KM)	ของสำานักโรคไม่ติดต่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(LO)
	 ๕.	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ของสำานักโรคไม่ติดต่อ	(IT)
	 ๖.	การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน	(PMS)	ของบุคลากรสำานักโรคไม่ติดต่อ	
นำาไปสู่ระบบการสร้างแรงจูงใจที่เป็นธรรม
	 ๗.	การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลกลุ่มพัฒนาองค์กร	(M&E)

กลุ่มบริหารทั่วไป บทบาทและหน้าที่

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน บทบาทและหน้าที่

กลุ่มพัฒนาองค์กร บทบาทและหนา้ที่

โทรศัพท์	๐	๒๕๙๐	๓๙๗๙			โทรสาร		๐	๒๕๙๐	๓๙๗๙



๗

	 ๑.	ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	มาตรการ	มาตรฐาน	คู่มือ

และแนวทางในการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

	 ๒.	ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลย	ีจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมใน

การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

	 ๓.	พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

					 ๔.	ประสาน	สนับสนุนและผลักดันนโยบายในการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ	

	 ๕.	สนับสนุนและให้คำาปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ	

						 ๖.	ติดตาม	กำากับ	ประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ	

						 ๗.	ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๕,	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๗,	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๘

โทรสาร	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๘

	 ๑.	ศึกษา	ค้นคว้า	วิเคราะห	์วิจัย	พฒันาวชิาการและเทคโนโลยด้ีานการเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	ควบคุม	

การบาดเจ็บ

	 ๒.	กำาหนดและพัฒนามาตรฐาน	เครื่องมือ	คู่มือ	หลักเกณฑ์	และรูปแบบการดำาเนินงาน	 	 เฝ้า

ระวัง	ป้องกันการบาดเจ็บ		และสนับสนุน/สร้างความเข้มแข็งร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ		ในการ

ป้องกัน

การบาดเจ็บ	

	 ๓.	ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บ

	 ๔.	พัฒนาและผลักดันเพื่อให้เกิดการดำาเนินงานเชิงนโยบายด้านการป้องกันการบาดเจ็บ	 	ตลอด

จน

เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการงานป้องกันการบาดเจ็บ

	 ๕.	ประสาน	ผลักดนั	และสนับสนุนการพัฒนาระบบ	กลไก	และเครือข่ายการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	

ควบคุมการบาดเจ็บทั้งในและต่างประเทศ

	 ๖.	รวบรวมข้อมูลทางวิชาการนำามาประยุกต์และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ	

เพื่อให้เกิดประโยชน์ของการสื่อสารในวงกว้าง

	 ๗.	ให้คำาปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บแก่หน่วยงานต่างๆ

	 ๘.	กำากับ	ติดตามและประเมินผลการป้องกันการบาดเจ็บของประเทศ

	 ๙.	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือ

ที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์	๐	๒๕๙๐	๓๙๖๗	-	๖๘,	๐	๒๙๕๑	๐๔๐๒

โทรสาร		๐	๒๙๕๑	๐๒๗๒,	๐	๒๕๙๐	๓๙๖๘

กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบบริการ บทบาทและหน้าที่

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ บทบาทและหน้าที่
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ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

	 ๑.	พฒันาองค์ความรู	้	นวัตกรรม	ระบบ	เครอืข่ายส่ือสาร	และกลไกการส่ือสารความเส่ียงในการ

ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

	 ๒.	ประสาน	สนับสนนุ	และถา่ยทอดนโยบาย		มาตรการ		เทคโนโลยเีกีย่วกบัการส่ือสารความเส่ียง

ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่เครือข่ายสื่อสาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 ๓.	สื่อสาร	เผยแพร่	รณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้	ความเสี่ยง	ข่าวกรอง	และการดำาเนินการ

ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

	 ๔.	ประเมินผลการสือ่สาร	การป้องกนั	ควบคมุโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัของกลุม่เป้าหมายและประชาชน

	 ๕.	ร่วมปฏิบัติงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และตามที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๕,	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๗,	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๘

โทรสาร	๐	๒๕๙๐	๓๙๘๘

	 ๑.	 	 เฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ	 (โรคหัวใจขาดเลือด	โรคหลอดเลือดสมอง

โรคความดันโลหิตสูง	โรคเบาหวาน	และการบาดเจ็บ)	ทั้งในระดับประเทศ	ภาค	เขต	และจังหวัด

	 ๒.	วิจัยและพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิตอ่	สู่การดำาเนินงานป้องกัน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	ทั้งในระดับประเทศ	ภาค	เขต	และจังหวัด

	 ๓.	กำาหนดมาตรฐานหลกัสตูรและถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีการเฝา้ระวังพฤติกรรมเส่ียง

โรคไม่ติดต่อสู่หน่วยงานเครือข่าย	

	 ๔.	 จัดทำาและเผยแพร่สารสนเทศการเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ	 สู่การดำาเนินงาน

ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	ทั้งในระดับประเทศ	ภาค	เขต	และจังหวัด

	 ๕.	เป็นแหลง่ข้อมูลเฝา้ระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อท่ีเชือ่ถอืได้	สามารถอา้งองิท้ังในเชงิวชิาการ

และนโยบายของประเทศ	อีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในประชากร บทบาทและหน้าที่

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ บทบาทและหน้าที่

โทรศัพท์		๐	๒๕๙๐	๓๙๖๒,	๐	๒๕๙๐	๓๙๖๓,	๐	๒๕๙๐	๓๙๖๕

โทรสาร			๐	๒๕๙๐	๓๙๖๔

๘
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๙

แผนปฏิบัติราชการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสำานักโรคไม่ติดต่อ

ลำาดับ ชื่อโครงการ รหัสจุดเน้น กิจกรรม
หลัก

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท)

รวมงบดำาเนินงานโครงการ

โครงการพฒันาระบบเฝา้ระวงัปจัจยัเส่ียง
และโรควิถีชีวิต	

โครงการวัยทำางาน	ปลอดโรค	ปลอดภัย	
กายใจเป็นสุข	ปี	๒๕๕๖

โครงการ	ขยายผลการพฒันาศักยภาพการ
ดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรือ้รงัของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบล

โครงการติดตามผลการสำารวจและประเมิน				
ค่ากลาง	(Norm)	งานป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจาก
พื้นท่ี	 เพื่อปรับสมรรถนะของแผนงาน/
โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยง	ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในสถานบริการสาธารณสุข

โครงการจัดต้ังศูนย์การปรึกษาพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ		กรมควบคุมโรค

โครงการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงาน
ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต
ด้วยการลดการบริโภคเกลือ

โครงการพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมือ	เพือ่
การพฒันางานปอ้งกนั	ควบคมุโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและการบาดเจ็บ	ประจำาปี	๒๕๕๖

โครงการสอบสวนการเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลจากโรคไม่ติดต่อ

โครงการประเมินผลการดำาเนินงาน
เฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุม
โรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

๑๖,๕๙๗,๔๐๐

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๒.๑ ๑ ๒
หน่วยงาน

๓๘๔,๔๐๐

๒.๕ ๑ ๗๖					
แห่ง

๒,๐๐๕,๐๐๐

๒.๕ ๑ ๗๐๐		
แห่ง

๒,๗๕๗,๖๐๐

				HL๑๓												๒.๒	 ๖ ๒	
หน่วยงาน

๑๔๓,๗๐๐

					๑.๑	 												๒	 ฉบับ ๔๒๐,๐๐๐

			๑.๑	 			๒ เรื่อง ๑,๑๘๕,๗๐๐

				๑.๑	 				๒ ๑									
รายงาน

๖๕๐,๐๐๐

		๒.๕	 			๑ ๔๓๐			
คน

๑,๘๖๐,๐๐๐

				HL๑๓													๑.๑	 ๒ ๑							
เรื่อง

๒๐,๐๐๐

			๑.๑	 			๒ ๑							
เรื่อง

๗๐๐,๐๐๐

				HL๑๒.												๕																		๑ ๕	
หน่วยงาน

๑,๐๖๕,๘๐๐



๑๐

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ลำาดับ ชื่อโครงการ รหัสจุดเน้น กิจกรรม
หลัก

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท)

โครงการสื่อสารความเสี่ยงการป้องกัน										
เด็กจมน้ำา

โครงการคนควบคุมโรค	ลดเส่ียง	ลดอว้น						
ได้บญุลน้ใจ	หา่งไกลโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั	
ปีงบประมาณ	๒๕๕๖

โครงการสือ่สารความเส่ียงและประชาสัมพนัธ์
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต	
ปี	๒๕๕๖

โครงการพฒันารปูแบบการส่ือสารความเสีย่ง
โรคไม่ติดต่อในยุคดิจิตอล	(	TV	Online	)

โครงการจัดทำารายงานประจำาปี	๒๕๕๖

โครงการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐของสำานักโรคไม่ติดต่อ	ประจำา
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการพัฒนาบุคลากร	สำานักโรค
ไม่ติดต่อ	ประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖

โครงการการจัดการความรู้ของสำานัก										
โรคไม่ติดต่อ	 ประจำาปีงบประมาณ																
พ.ศ.	๒๕๕๖

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สำานักโรคไม่ติดต่อ	ประจำาปี	๒๕๕๖

โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในกลุ่ม
ประชากรเคลื่อนย้ายและแรงงานอพยพ
	เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

๒๒.

โครงการประเมินผลและติดตามการ
ดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา

๑๒. ๑.๑ ๕ ๑								
เรื่อง

๙๒๐,๐๐๐

๓.๒ ๓ ๒				
		เรื่อง

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑							
เรื่อง

๗๐,๓๐๐

					HL๑๓											๓.๒																๓ ๑							
เรื่อง

๗๐,๓๐๐

				๓.๒	 											๓	 ๒๖๐,๐๐๐

			๑.๑	 ๕ ๑,๕๕๐	
เล่ม

๑๕๕,๐๐๐

			๒.๒	 ๖ ๑	หน่วย
งาน

๘๖,๐๐๐

		๒.๒	 ๖ ๑	
โครงการ

๓๘๓,๙๐๐

๕								
ครั้ง

๑๕๐,๐๐๐

		๒.๒	 	๖ ๑	หน่วย
งาน

๑,๓๐๐,๐๐๐

๔	
ประเภท

๕๒๐,๐๐๐

				HL๑๓												๓.๒																๓

๑							
เรื่อง

			๒.๒	 											๖

		๒.๕	 										๓



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
ใช้จ่ายจริง

จำานวน (บาท) จำานวน (บาท)ร้อยละ ร้อยละ

๑.	งบบุคลากร

๒.	งบดำาเนินงาน

๓.	งบสนับสนุน

๔.	คา่สาธารณปูโภค

๕.	งบลงทุน

๖.	งบอุดหนุน

๗.	งบรายจ่ายอื่น

รวม

๓๐,๒๓๐,๙๖๘.๐๓ ๕๖.๘๖ ๓๐,๒๓๐,๙๖๘.๐๓ ๕๖.๘๖

๒๑,๙๓๘,๘๙๗.๔๗ ๔๑.๒๗ ๒๑,๙๓๘,๖๐๔.๔๕ ๔๑.๒๗

๐ ๐ ๐ ๐

๖๗๘,๕๒๒.๕๓ ๑.๒๗ ๖๗๘,๕๒๒.๕๓ ๑.๒๗

๑๖๙,๑๐๐ ๐.๓๒ ๑๖๙,๑๐๐ ๐.๓๒

๐ ๐ ๐ ๐

๕๓,๑๖๔,๖๕๘.๐๓ ๑๐๐ ๕๓,๑๖๔,๓๖๕.๐๑ ๙๙.๙๙

๑๔๗,๑๗๐ ๐.๒๘ ๑๔๗,๑๗๐ ๐.๒๘

๑๑



ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

และ
นโยบายด้านสาธารณสุข



ทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๑. หลักการของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
	 สรา้งเอกภาพและธรรมาภบิาลในการอภบิาลระบบสุขภาพ	ใหค้วามสำาคญักบัการสรา้งกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม	 มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการท่ีครอบคลุม	

เป็นธรรม	เห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ

๒. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
	 “ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี	ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง	เป็นธรรม	นำาสู่สังคมสุขภาวะ”
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๓. พันธกิจ
	 พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคาม	และ

สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย

๔. เป้าประสงค์
	 ๑.	ประชาชน	ชมุชน	ทอ้งถิน่	และภาคีเครอืข่ายมีศักยภาพและสามารถสรา้งเสรมิสุขภาพ	ปอ้งกนั

โรค	ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้หรือโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ	 มีการใช้ภูมิปัญญาไทย

และมีส่วนร่วมจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองและสังคมได้

	 ๒.	มีระบบเฝา้ระวังและเตือนภยัทีไ่วพอ	ทนัการณ	์และสามารถจดัการปัญหาภยัคุกคามสุขภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๓.	มีระบบสุขภาพเชงิรกุทีมี่ประสิทธิภาพ	มุ่งเน้นการส่งเสรมิสุขภาพ	ปอ้งกนั	ควบคมุโรค	และ

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

	 ๔.	มีระบบบรกิารท่ีมีคุณภาพ	มาตรฐาน	สามารถตอบสนองต่อความต้องการตามปัญหาสุขภาพ	

และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ

	 ๕.	มีระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ	มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ

๕. ตัวชี้วัด
	 ๑.	ร้อยละของตำาบลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด

	 ๒.	อัตราป่วย	อัตราตายจากภัยพิบัติ	โรคระบาด	และภัยสุขภาพ

	 	 -	อัตราป่วยด้วยโรคระบาดอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำา

	 	 -	อัตราตายจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ

	 	 -	อัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 ระบบสุขภาพพอเพียง	หมายถึง	กระบวนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ไปสู่การมี	

สุขภาวะ	ทั้งมิติทางกาย	จิต	สังคม	และปัญญา	โดยมีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ	มาตรฐาน	

เข้มแข็ง	เพียงพอ	และเข้าถึงได้สะดวก	ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชน	บนต้นทุนที่เหมาะสม

๑๓



	 ๓.	อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจ	หลอดเลือดสมอง	มะเร็ง	และอัตราการควบคุมภาวะเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย

	 ๔.	ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น	(ออกกำาลังกาย	บริโภค

ผัก/ผลไม้	รับประทานอาหารหวาน/มัน/เค็ม	เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี	อย.	สูบบุหรี่และดื่มสุรา)

	 ๕.	สัดส่วนการลงทุนด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

	 ๖.	อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ

	 ๗.	อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในภายใน	๒๘	วัน

	 ๘.	อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเฉลี่ยและระหว่างภูมิภาค

	 ๙.	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาทางการเงิน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ

	 ๖.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพตลอดจน

การพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย : ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมบทบาทของ

ประชาชน	ชมุชน	ทอ้งถิน่	และภาคีเครอืข่ายสุขภาพใหมี้ศักยภาพ	มีความเขม้แขง็ในการส่งเสรมิสุขภาพ	

ป้องกันโรค	 มีวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีท้ังในระดับบุคคล	ครอบครัวและช่วยเหลือเกื้อกูล

กันในสังคม	 มีจิตสำานึกและร่วมสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อสุขภาพ	 มีกระบวนการจัดการปัญหาสุขภาพ

ในชุมชน	ท้องถิ่นของตนเอง	โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	นักวิชาการ	และภาค

ประชาสังคม	โดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วน	รอบด้าน	การหาทางออกร่วมกันอย่างสมานฉันท์	ตลอดจนการ

พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มแข็งท้ังในระดับโลก	ภูมิภาคและชายแดน	พัฒนาศักยภาพ

วิถีการดูแลสุขภาพจากภูมิปัญญาไทยให้มีความปลอดภัย	มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ	พัฒนาระบบการ

เรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกให้มี

มาตรฐาน	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี	ที่เหมาะสมด้านการแพทย์แผนไทยในการตรวจและรักษาโรคให้

มากขึ้น	ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

	 ๖.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ อุบัติเหตุและ

ภัยสุขภาพ : ใหค้วามสำาคญักับการเตรยีมพรอ้มรบัภยัพบัิติ	เชน่	อทุกภยั	โคลนดินถลม่	แผน่ดินไหว	

สารพิษ	สารเคมี	การก่อการร้าย	การจลาจล	ฯลฯ	การเกิดโรคระบาดต่างๆ	ทั้งที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำา	

สารก่ออันตรายในสิ่งแวดล้อม	ในอาหาร	สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	อุบัติเหตุ	ตลอดจนภัยสุขภาพอื่นๆ	

พฒันาระบบการเฝา้ระวงั	เตือนภยั	และการจัดการภยัพบิติั	ภยัสขุภาพ	ตลอดจนการฟืน้ฟสูภาพภายหลงั

การเกิดภัยพิบัติ	อุบัติเหตุและภัยสุขภาพ

	 ๖.๓ ยทุธศาสตรก์ารมุง่เนน้การส่งเสรมิสขุภาพ การปอ้งกนั ควบคมุโรค และคุม้ครองผูบ้รโิภค

ด้านสุขภาพ เพื่อให้คนไทยแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา	:	ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ระบบสุขภาพเชงิรกุโดยการส่งเสรมิสขุภาพ	การปอ้งกนัและควบคมุโรค	และระบบการคุ้มครองผูบ้รโิภค

ทีมี่ประสทิธิผล	เพิม่สดัส่วนการลงทุนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มากขึน้	สร้างจิตสำานึก

ด้านสุขภาพให้สังคมมีการต่ืนตัวให้ความสำาคัญต่อสุขภาพ	 มีการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี	 มีความ

ปลอดภัยด้านอาหาร	ยา	ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	โภชนาการการประกอบอาชีพ	สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเกื้อกูล

ต่อสุขภาพ	การพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพสำาหรับประชาชนทุกกลุ่มอายุ	ส่งเสริมพัฒนาการ

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๑๔
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๑๕

เด็กไทย	ทั้งร่างกาย	จิตใจ	และสติปัญญา	พัฒนาระบบการควบคุม	ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการ

ผลติยาเสพติด	และเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของยาเสพติดชนิดใหม่	พฒันาและส่งเสรมิการใช้แนวปฏบัิติ

ด้านพฤติกรรมสุขภาพสำาหรับประชาชน	สร้างมาตรการทางสังคมในการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง

ทางสุขภาพทีส่ำาคัญ	ส่งเสริมการออกกำาลังกายและการมีสุขภาพจิตที่ดี

	 ๖.๓.๑ วัตถุประสงค์

	 ๑)	เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	ทีเ่ป็นรากฐานของปญัหา			ภาระโรคทีส่ำาคัญ

ในปัจจุบัน

	 ๒)เพื่อให้มีการลงทุนและดำาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากข้ึนใน

ระดับที่เพียงพอ

	 ๖.๓.๒ เป้าหมายการพัฒนา	 		

	 ๑)	มีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการทำาลายสุขภาพลง

	 ๒)	มีการสื่อสารสาธารณะที่แรงพอในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ

	 ๓)	มีการค้นหาผู้ป่วยโรคติดต่อ/โรคเรื้อรังที่มีอาการแรกเริ่ม	เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิผล	

ลดภาวะแทรกซ้อน

	 ๔)	สัดส่วนการลงทุนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มากขึ้น	โดยเฉพาะภาครัฐ

	 ๖.๓.๓ กลวิธีและมาตรการ

	 			๑)	สรา้งนโยบายสาธารณะทีเ่อือ้ต่อสุขภาพดี	โดยพฒันาและผลกัดันกฎหมาย	รวมถงึมาตรการ

บงัคบัใชอ้ยา่งเข้มแข็ง	ในการลดปัจจยัเสีย่งทางสุขภาพ	ตลอดจนสรา้งกระบวนการเพือ่การประเมินผล

กระทบด้านสุขภาพ	(HIA)

	 		๒)	ส่งเสรมิการขบัเคลือ่นทางสังคมและส่ือสารสาธารณะในการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ	

โดยเฉพาะการดื่มสุรา	อุบัติเหตุจราจร	โรคหลอดเลือดสมอง	โรคหัวใจ	เบาหวาน	มะเร็ง	โรคเอดส์	

ยาเสพติด	และปัญหาสุขภาพจิต

	 	 	๓)	พัฒนาระบบเฝ้าระวัง	ค้นหา	คัดกรอง	และจัดการโรคติดต่อ/โรคเรื้อรังให้เหมาะสมตาม

ความรุนแรงของโรค

	 			๔)	มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในกลุ่มแม่และเด็ก	เช่น	การตรวจคัดกรองสุขภาพทารก

แรกเกิด	การพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยในแต่ละช่วงวัย	การตรวจคัดกรองสุขภาพสตรี

	 		๕)	พัฒนาระบบการควบคุม	ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด	และเฝ้าระวังการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่

	 			๖)	เพิ่มการลงทุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

	 ๖.๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพื่อตอบสนอง

ต่อปัญหาสุขภาพในทกุกลุม่เปา้หมาย และพัฒนาระบบส่งต่อทีไ่รร้อยตอ่ : 	ใหค้วามสำาคัญกบัการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน	ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมี

คุณภาพ	ทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน	มีการกระจายทรัพยากรสุขภาพที่เหมาะสม	โดยมีบุคลากรด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขที่เพียงพอในทุกระดับ	มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม	

พัฒนา	ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางให้ครอบคลุมพื้นที่ตามความจำาเป็น	ประชาชนสามารถ

เข้าถึงบริการได้สะดวก	มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีในทุกระดับ	จัดบริการสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ



ได้แก่	เด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	คนชายขอบ	พัฒนาการเข้าถึงบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ใหค้รอบคลมุมากขึน้	พฒันาระบบสง่ต่อ			โดยประชาชนไม่ถกูปฏเิสธการส่งต่อและได้รบัการดูแลท่ีดี

ระหวา่งการสง่ต่อ	ใหค้วามสำาคัญกบัความปลอดภยัของผูป่้วยในการรบับรกิาร	ขยายขดีความสามารถใน

การบำาบัดรักษายาเสพติด	สร้างกลไกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	และการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง

ระหวา่งผูร้บับรกิารและ	ผูใ้หบ้รกิารเม่ือเกดิภาวะไม่พงึประสงค์	สนบัสนนุใหเ้กดิความเข้าใจทีถ่กูต้อง

ตรงกนัระหวา่งบคุลากรทางการแพทยแ์ละประชาชนในเรือ่งกระบวนการรกัษาสิทธิประโยชนแ์ละความ

คาดหวังเพื่อให้ผู้บริการสามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

	 ๖.๕ ยทุธศาสตรก์ารสรา้งกลไกกลางระดับชาตใินการดูแลระบบบรกิารสุขภาพและพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการทรพัยากรให้มปีระสิทธภิาพ :	ใหค้วามสำาคัญกบัการสรา้งกลไก			การบรหิารจดัการระบบ

สุขภาพใหเ้กดิความเป็นเอกภาพ	มีธรรมาภบิาล	จดัต้ังคณะกรรมการนโยบายระบบบรกิารสุขภาพแหง่ชาติ	

(National	Health	Service	Delivery	Board)	เพื่อวางระบบบริการของประเทศ	สร้างความสมดุลระหว่าง

ผู้ซ้ือและผู้ให้บริการ	กำาหนดทิศทางการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ลดความเหลื่อมล้ำาของ	๓	กองทุน	 (กองทุนสวัสดิการราชการ	กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

และกองทุนประกันสังคม)	พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ	บริหารจัดการทรัพยากรให้มี

การกระจายอย่างเหมาะสม		เร่งผลิตและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ	

มีการกระจายกำาลังคน	ทีเ่หมาะสม	เป็นธรรม	และท่ัวถงึ	มีระบบขอ้มูลสุขภาพ	ทีแ่มน่ยำา	ครบถว้น	ทนัเวลา	

สามารถใชป้ระโยชน์ได้	สรา้งระบบงานให้สามารถสรา้งกำาลงัใจและแรงจูงใจใหบุ้คลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุขมีความสุขและเห็นคุณค่าของการทำางาน	ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบรกิารด้านสุขภาพ	(Public	Private	Partnership	:	PPP)	สรา้งกลไกการบรูณาการแผนงาน/โครงการ	

กิจกรรม	และการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน	รวมถึงองค์กรต่างๆ	ในระดับท้องถิ่น	สนับสนุนการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ที่เป็นปัญหาที่สำาคัญของประเทศ	ตลอดจนการนำาความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน	

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๑๖



นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์)
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว)

วิสัยทัศน์ในการทำางาน 

	 ภายในทศวรรษต่อไป	คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน	

พันธกิจของการทำางาน 

	 ๑.	พฒันาระบบสุขภาพใหมี้ประสทิธิภาพ	คณุภาพ	ทัง้ด้านการส่งเสรมิสขุภาพ	ปอ้งกนัและรกัษาโรค	

รวมท้ังฟืน้ฟสูภาพ	เป็นระบบท่ีมีความม่ันคงสามารถสรา้งรายได้ใหกั้บประเทศ	ทัง้ทางตรงและทางออ้ม	

	 ๒.	 มีการทำางานประสานกันแบบบูรณาการทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน	เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล	

	 ๓.	พฒันาระบบการทำางานทีขั่บเคลือ่นไปสู่เปา้หมายระหวา่งผูท้ำางานรว่มกัน	ตลอดจนเกดิคุณค่า

ต่อยอดและความเข้าใจซึ่งกันและกัน	

เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย 

	 ๑.	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	การวัดผล	และกรอบระยะเวลาในทุกงาน	เพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์และ

พันธกิจ	(Indicators	and	Measurements)	

	 ๒.	องค์กรหรอืหน่วยงานด้านกำาหนดกฎเกณฑ์การบรหิารทางด้านสขุภาพระดับชาติ	(National	

Health	Authority)	

	 ๓.	องค์กรหรือหน่วยงานด้านบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	(Health	Service	Provider)	

	 ๔.	องค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลด้านการซื้อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	 (Healthcare	

Purchaser)	

	 ๕.	องค์กรหรอืหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบด้านขอ้มูลทางด้านสุขภาพของประเทศ	(National	Health	

Information)	

	 ๖.	หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบและดำาเนนิงานของกระทรวงสาธารณสุขในด้านนโยบายต่างประเทศ

โดยตรง	(Health	Foreign	Policy	Office)	

	 ๗.	 ระบบฐานข้อมูลและระบบส่ือสารด้านสุขภาพในทุกระดับท่ีเชื่อมโยงติดต่อกันที่สามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพ	คุณภาพในการทำางานหรือการให้บริการต่อประชาชน	(Health	Information	System	

and	Network)	

	 ๘.	ระบบการเงินการคลังของงานด้านสุขภาพในทุกระดับที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายสามารถ

นำามาสู่ประสิทธิภาพ	คุณภาพ	และความมั่นคงของระบบการดูแลด้านสุขภาพของประเทศ
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	 ๙.	มาตรการด้านกำาลังคนแสดงถึงการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	ใช้กำาลังคนอย่างเหมาะสม

และถูกต้อง	และแสดงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน	

	 ๑๐.	 รูปแบบของสภาพการจ้างงานท่ีนอกเหนือจากรูปแบบข้าราชการ	 เช่น	การเป็นพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข	ที่สอดคล้องต่อภาระงาน	โดยเป็นรูปแบบที่สามารถจูงใจ	และสร้างความมั่นใจ

ให้ผู้ทำางาน	ตลอดจนเกิดแรงจูงใจในการทำางาน	

	 ๑๑.	ระบบการทำางานและติดต่อส่ือสารระหว่างประชาชนในทกุส่วนท่ีสามารถอำานวยประโยชน์

ให้ประชาชน	จนได้รับความพึงพอใจ	

	 ๑๒.	การสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในโครงการต่างๆ	ที่เป็นรูปธรรม	ชัดเจน	และทันเวลา	

กลยุทธ์ในการทำางาน	
	 ๑.	ใชตั้วชีว้ดัเป็นกลุม่เป้าหมายในการทำางานรว่มกนัของทุกภาคสว่น	โดยกำาหนดตัวชีว้ดัวธีิวดัผล	

และกลุม่เป้าหมายทีช่ดัเจน	ทัง้ตัวชีว้ดัท่ัวไปและตัวช้ีวัดเฉพาะเรือ่ง	มีรปูแบบการประเมินท่ีเป็นรปูธรรม	

มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน	

	 ๒.	การพัฒนาและผนวกระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของระบบการดูแลด้านสุขภาพของ

ประเทศให้เป็นระบบเดียวกนั	และมีการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พือ่เพิม่ประสิทธิภาพ		ประสทิธิผล	

และคุณภาพของงาน	และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำางานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับชาติ	

(National	Health	Information)	

	 ๓.	 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข	 ในเรื่องระบบและวิธีการ

ตลอดจนกลยทุธ์	การทำางานมีการกำาหนดรปูแบบทีช่ดัเจน	โดยมีองค์กรการจดัการผูใ้หบ้รกิาร	(Service	

Provider)	แยกส่วนจากผู้กำาหนดหลักเกณฑ์	(National	Health	Authority)	ให้ชัดเจน	เพื่อลดข้อขัดแย้ง

ต่างๆ	ทั้งนี้ในขั้นต้นจะใช้อำานาจในด้านการบริหารเป็นกลไกหลักในการดำาเนินการ	

	 ๔.	การปรับโครงสร้างทางด้านการเงินการคลัง	 เพื่อสร้างดุลยภาพของรายได้และรายจ่ายของ

การเงินการคลังระยะยาว	ทั้งระดับมหภาค	ภูมิภาค	และระดับหน่วยบริการที่เหมาะสมกับหน่วยบริการ

แต่ละแหง่	รวมท้ังสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสามารถและความรบัผดิชอบของหน่วยงานท่ีชดัเจน	

	 ๕.	พฒันากำาลงัคนภาครฐัดา้นสาธารณสขุใหม้สีภาพงาน	การจา้งงานทีด่ขีึน้	ความรบัผดิชอบ

ในงานท่ีชดัเจน	ได้รบัความดูแลจากผูบ้งัคับบัญชา	จนทำาใหส้ามารถจงูใจใหเ้กดิการทำางานทีมี่ประสทิธิภาพ	

คุณภาพ	และประสิทธิผล	เพื่อสร้างความมั่นคงและขวัญกำาลังใจ		มีความสุขในการทำางาน	อีกทั้งให้เกิด

ความรู้ความสามารถในการทำางานเพิ่มขึ้น	โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	เพิ่มขึ้นมาเสริม	

	 ๖.	เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก	ทั้งระดับภูมิภาคเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Community:	AEC,	APSC,	ASCC)	และระดับนานาชาติ	

เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี	และประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับทวิภาคี	ภูมิภาค	และระดับโลก	

	 ๗.	ทุกหน่วยงานต้องเน้นการทำางานที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน	และประชาชน	

นอกจากน้ีการทำางานในระหว่างภาครัฐด้วยกันในทุกระดับหรือหน่วยงานจะต้องมีรูปแบบการทำางาน

ที่สอดคล้อง	ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	และบูรณาการ	

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๑๘



	 ๘.	 เสริมสร้างธรรมาภิบาล	รวมท้ังความโปร่งใสในระบบงานโดยการจัดให้มีระบบข้อมูล	

เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ให้ได้รับรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง	และมีจิตสำานึก

ในการยึดถือการบริการประชาชนเป้าหมาย	

	 ๙.	สนบัสนุนนโยบายการเสรมิสรา้งรายได้สุขภาพของประเทศ	ทัง้ด้านยาสมุนไพรไทย	อาหาร	

สนิค้าพืน้เมือง	รวมถงึการเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ	โดยไม่ใหเ้กดิผลกระทบทางลบต่อระบบบรกิารภาครฐั	

	 ๑๐.	เพิม่ประสิทธิภาพและปรับปรงุคณุภาพของระบบหลกัประกนัสขุภาพ	๓๐	บาท	รกัษาทกุโรค	

รวมถึงการบูรณาการสิทธิของผู้ป่วยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่างๆ	 ให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึน	

ทัดเทียมกัน	

	 ๑๑.	ปรับปรุงกระบวนการทำางานต่างๆ	(Reprocess)	ของทุกหน่วยงาน	ให้ไวต่อการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน	

	 ๑๒.	ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัระบบสุขภาพทัง้ระบบ	ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการปฏริปู	

และรองรับบริบทของสังคมไทยประชาคมอาเซียน	และประชาคมโลกในอนาคต

ภารกิจงานเร่งด่วน	
	 ๑.	พัฒนาระบบฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่กำาลังจะเข้ามาถึง	

	 ๒.	การดูแลกลุ่มต่างๆ	ได้แก่	 เด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	ผ่านศูนย์เด็กเล็ก	ศูนย์พึ่งได้	

และโครงการ	EWEC	

	 ๓.	การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติด	ทั้งในด้านการป้องกันและการบำาบัดรักษา	ให้เกิดการคัดกรอง

แบ่งกลุ่ม	รูปแบบการรักษา	ตลอดจนการติดตามแบบใหม่	

	 ๔.	การปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการประชาชน	เช่น	การลดคิวและระยะเวลารอคอย	

การรับบริการของผู้ป่วย	

	 ๕.	ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ	ติดต่อได้ทุกเวลา	

	 ๖.	การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย	 เช่น	 เด็ก	สตรี	 ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล	และกลุ่มโรค	

เช่น	โรคเบาหวาน	ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีภาวะโรคแทรกซ้อนสูง	

	 ๗.	การขยายการบูรณาการการจัดบริการผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสำาคัญของประเทศของสามกองทุน	

เช่น	ผู้ป่วยมะเร็ง	

	 ๘.	โครงการในพระราชดำาริทุกโครงการ	

	 ๙.	การทบทวนงบลงทุน	DPL	ให้มีประสิทธิภาพ	คุ้มค่า	ตรงต่อความต้องการ	และการจัดเตรียม

งบประมาณ	ปี	๒๕๕๗	ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม	๒๕๕๖	
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วิสัยทัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
ระยะ	10	ปี

1.	อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด	ไม่น้อยกว่า	80	ปี
2.	อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี	ไม่น้อยกว่า	72	ปี

เป้าหมายระยะ
3-5	ปี

ระดับกระทรวง

15	ตัวชี้วัด

เป้าหมายระยะ1-2	ปี
(เขตสุขภาพ/	จังหวัด)

22	ตัวชี้วัด

เป้าหมายระยะ	1	ปี
(เขตสุขภาพ/จังหวัด)

22	ตัวชี้วัด

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

เด็กปฐมวัย
1.	เด็กไทยมีความฉลาดทางสติ
ปัญญาเฉลีย่	(ไม่นอ้ยกวา่	100)
2.	อตัราการปว่ยด้วยโรคหดั
(ไม่เกิน	 0.5	 ต่อประชากร
แสนคน)

เด็กวัยรุ่น วัยเรียน
1.	อตัราการตั้งครรภใ์นมารดาอายุ	15-19	ปี	(ไม่เกนิ	50	ต่อประชากรพนัคน)
2.	ร้อยละของเด็กนักเรียนเป็นโรคอ้วน	(ไม่เกิน	15)
3.	ร้อยละผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่น	(ไม่เกิน10)
4.	จำานวนนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นวัยรุ่น	(ลดลงร้อยละ	50)
5.	อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้า	อายุ	0-15	ปี	 (ไม่เกิน	8	ต่อประชากร
แสนคน)
6.	รอ้ยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณไ์ม่ต่ำากวา่เกณฑ์มาตรฐาน	
(เท่ากับ	70)

วัยทำางาน
1.	จำานวนผูต้ิดเชื้อเอชไอวรีายใหม่	(ลดลง	2.ใน	3)
2.	อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน	 (ไม่เกิน	 13	
ต่อประชากรแสนคน)
3.	อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ	 (ไม่เกิน	
20	ต่อประชากรแสนคน)
4.	อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ	 (ไม่เกิน	 24	 ต่อ
ประชากรแสนคน)

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
1.	รอ้ยละของผูสู้งอายุในชว่งอายุ	
60	-	70	ปทีีเ่ปน็โรคสมองเสือ่ม
(ไม่เกิน	10)

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

9.	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ	(มากกว่าหรือเท่ากับ	31)
10.	ร้อยละของสตรีที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง	(ไม่น้อยกว่า	80)
11.	ร้อยละของสตรีที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	(ไม่น้อยกว่า	80)
12.	สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	และมะเร็งปากมดลูกระยะที่	1	และ	2	(ไม่น้อย
กว่าร้อยละ	70)
13.	 ร้อยละของประชาชนอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง	(ไม่น้อยกว่า	90)
14.	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดได้ดี	(ไม่น้อยกว่า	50)
15.	ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี	(ไม่น้อยกว่า	40)
16.	รอ้ยละของผูป้่วยเบาหวาน/ความดันโลหติสูงทีม่ีภาวะแทรกซ้อนได้รบัการดูแล
รักษา/ส่งต่อ	(เท่ากับ	100)

17.	ร้อยละของผูสู้งอาย	ุผูพ้กิารทีไ่ด้รบัการพฒันาทักษะทาง
กายและใจ	(ไม่น้อยกว่า	80)
18.	สัดส่วนของจำานวนผู้ป่วยนอกเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูงที่ไปรับการรักษาที่	ศสม./รพ.สต.	(มากกว่าร้อยละ	50)
19.	ร้อยละของ	รพศ.	ที่มี	CMI	ไม่น้อยกว่า	1.8	และ	รพท.	
ไม่น้อยกว่า	1.4	(เท่ากับ	80)
20.	จำานวนการส่งต่อผูป้่วยนอกเขตบรกิาร	(ลดลงรอ้ยละ	50)
21.	ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน/สถานประกอบการเพือ่
สุขภาพได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย	(ไม่น้อยกว่า	90)
22.ร้อยละของโรงพยาบาลได้รบัการพฒันาคุณภาพตามมาตร
ฐานที่กำาหนด	(90)

ระบบบริการ
1.ร้อยละของบริการ	ANC	คุณภาพ	(ไม่น้อยกว่า	70)
2.ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ	(ไม่น้อยกว่า	70)
3.ร้อยละของบริการ	WCC	คุณภาพ	(ไม่น้อยกว่า	70)
4.รอ้ยละของศูนยใ์หค้ำาปรกึษาคณุภาพ	(Psychosocial	Clinic)	และเชือ่มโยงกบัระบบชว่ยเหลอืนกัเรียน
ในโรงเรียน	เช่น	ยาเสพติด	บุหรี่	OSCC	คลินิกวัยรุ่น	ฯลฯ	(ไม่น้อยกว่า	70)
5.ร้อยละของคลินิกผู้สูงอายุ	ผู้พิการคุณภาพ	(ไม่น้อยกว่า	70)
6.ร้อยละของคลินิก	NCD	คุณภาพ	(ไม่น้อยกว่า	70)
7.รอ้ยละของผูป้่วยนอกได้รบับรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกที่ได้มาตรฐาน	(เทา่กบั	14)
8.เครือข่ายมีระบบพัฒนา	service	plan	ที่มีการดำาเนินการได้ตามแผน	ระดับ	1	2	3	4	อย่างน้อย	4	สาขา
และตัวชี้วัดอื่นๆ	(6	สาขา)	ตามที่กำาหนด
9.ร้อยละของจังหวัดที่มี	ศสม.	ในเขตเมืองตามเกณฑ์ที่กำาหนด	(ไม่น้อยกว่า	70)
10.ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก	(ไม่น้อยกว่า	70)
11.รอ้ยละของเครอืขา่ยหอ้งปฏบิัติการด้านการแพทยแ์ละสาธารณสขุได้รบัการพฒันาศักยภาพ/คุณภาพ/
หรือรับรองคุณภาพมาตรฐาน	(ร้อยละ	70	ของแผนการดำาเนินงาน)

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
1.รอ้ยละของ	อสม.	ทีไ่ด้รบัการพฒันาศักยภาพเปน็	อสม.	เชีย่วชาญ
(ไม่น้อยกว่า	48)
2.รอ้ยละของอำาเภอทีม่ี	District	Health	System	(DHS)	ที่เชื่อมโยง	
ระบบบรกิารปฐมภมูิกบัชมุชนและท้องถิน่อยา่งมีคุณภาพ	ใชS้RM	
หรอืเครือ่งมืออืน่ๆในการทำาแผนพฒันาสุขภาพ	(ไม่นอ้ยกวา่	25)

สาธารณภัย/ฉุกเฉิน
1.ร้อยละของอำาเภอที่มีทีม	DMAT,	MCATT,	SRRT	คุณภาพ
(เท่ากับ	80)
2.ร้อยละของ	ER,	EMS	คุณภาพ	(ไม่น้อยกว่า	70)
3.จำานวนทีม	MERT	ที่ได้รับการพัฒนา	(เท่ากับ	24	ทีม)

สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำาเนินงานสุขภาพ

1.	ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่	(เท่ากับ	100)

2.	รอ้ยละของโรงเรยีนปลอดน้ำาอดัลม	(ควบคุมน้ำาหวานและขนมกรบุกรอบ)	(ไม่น้อยกวา่	75)

3.	 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำาหนด	

(เท่ากับ	91)

4.	ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน

ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	(เท่ากับ	92)

5.	รอ้ยละของผูป้ระกอบการอาหารแปรรปูทีบ่รรจใุนภาชนะพรอ้มจำาหนา่ย	ได้รบัอนญุาต

ตามเกณฑ์	Primary	GMP	(ไม่น้อยกว่า	70	ของผู้มายื่นขออนุญาต)

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



ระบบสนับสนุน

ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ)

1.	ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีปัญหาทางการเงิน	(ไม่น้อยกว่า	50)	(กสธ./เขตสุขภาพ)
2.	ร้อยละของหน่วยบริการมีฐานข้อมูลต้นทุนพื้นฐาน	(มีและใช้โปรแกรมต้นทุนมาตรฐาน)	
(ร้อยละ	80)	(เขตสุขภาพ/จังหวัด)
3.	 ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีข้อมูลต้นทุนของหน่วยบริการที่ครบถ้วน	 (ร้อยละ	50)	
(เขตสุขภาพ/จังหวัด)
4.	 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีและใช้แผน	 (3	แผน)	ตามระบบการจัดการควบคุมภายใน	 (ร้อยละ	
90)	(จังหวัด)
5.	ต้นทนุคา่ยาและค่าวสัดุวทิยาศาสตรก์ารแพทย	์เฉลี่ยลดลง	(รอ้ยละ	10)	(ในเขตสขุภาพเฉลีย่ลดลง)
6.	รอ้ยละของรายการจดัซื้อจดัจา้ง	งบลงทุน	สามารถลงนามในสัญญาจา้งได้ในไตรมาสที	่1	(เท่ากบั100)
7.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณพ.ศ.	2556	(ไม่น้อยกว่า	80)
8.	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณพ.ศ.	2556(	ไม่น้อยกว่า	94)
9.	พัฒนาระบบบัญชีที่สามารถสะท้อนต้นทุนการให้บริการ

Reprocess
1.	เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีเงินค้างในระบบไม่เกินร้อยละ	5

2.	หน่วยบริการมีแผนเงินบำารุงและระบบเฝ้าระวังทางการเงิน	

และการแก้ไขปัญหา

ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ
1.	มีระบบการทำางานสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2.	มีช่องทางสื่อสารสาระสุขภาพสำาหรับประชาชน	(อย่างน้อย	
1	ช่องทาง	ทุกอำาเภอ)

ระบบการเงินการคลัง
1.	%	Growth	Total	Health	Expenditure/%	Growth	GDP	(≤1)
2.	สัดส่วนของ	งปม.สาธารณสุขไม่เกิน	15%	ของงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

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

บูรณาการ 3 กองทุน
1.	ฉุกเฉิน,	เอดส์,	ไต	(ดำาเนินการแล้ว)
2.	มะเร็ง
3.	ผู้สูงอายุ	(Long	term	care)
4.	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

พัฒนากฎหมาย
1.	พัฒนา/ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำาเนินงาน	และส่ง
มอบบรกิาร	(อำานวยความสะดวก	ลดขัน้ตอน	One	Stop	Service)
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National Health Authority
ต้องมีการ	Reform	โครงสรา้งและอำานาจหนา้ทีก่ระทรวงฯ	โดยต้องมีหน่วย
งานระดับชาติเพื่อดูแล	ดังนี้
1.	ด้านบริการ	กำาหนดชุดสิทธิประโยชน์หลัก	(Benefit	Package)
2.	กำาลังคน
 อตัราส่วนกำาลงัคนต่อผูร้บับรกิารเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	(กสธ./เขต)
 ระบบค่าตอบแทน
	ระบบการจ้างงาน
	ผลิตและพัฒนา
3.	Technology	Assessment	(ยา,	เทคโนโลยีทางการแพทย์)
4.	National	Information
5.	การเงินการคลัง
6.	Internal	&	External	Monitoring

Health Service Provider
1.	เขตสุขภาพ	12	เขต+1	กทม.
2.	จดัตั้งคณะกรรมการบรหิารเขตสุขภาพ	(Area	Health	Board)
3.	มอบอำานาจให้ผู้บริหารเขต	(Delegation)
4.	 จัดสรรงบประมาณลงไปที่เขตสุขภาพเพื่อบริหารจัดการ
ภายในเขต
5.	ใช้	Service	Plan	เป็นกรอบในการพัฒนา

Health Care Purchaser
1.	ระบบทีส่ปสช.เปน็ผูซ้ื้อบรกิารหลกัของประเทศ	(5	ปี)
2.	สนับสนุนให้มีการซื้อสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก
กองทุนอื่นๆ	(เช่น	สปส.,	กรมบัญชีกลาง,	เอกชน)
3.	 ระดับพื้นที่	 :	บูรณาการระหว่าง	Regional	Health	
Service	&	Regional	Health	Purchaser

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



ตวัชีว้ดัของงานบริการสง่เสริมสขุภาพปอ้งกันโรคระดับพืน้ฐาน (Basic PP services) Specific issues

กลุ่มวัย Basic 
Services ตัวชี้วัดความครอบคลุม

กลุม่สตรแีละ
ทารก

ANC,WCC,
EPI

1)	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน	12	สัปดาห์	
ไม่น้อยกว่า	60
2)	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์	
ไม่น้อยกว่า	90
3)	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน	เท่ากับ	100
4)	รอ้ยละของหญงิหลงัคลอดได้รบัการดูแลครบ	3	ครัง้ตามเกณฑ์	ไม่นอ้ยกวา่	65
5)	ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำากว่า	 6	 เดือนแรก	มีค่าเฉลี่ย	
กินนมแม่อย่างเดียว	ไม่น้อยกว่า	50
6)	 ร้อยละของเด็ก	0-2	ปี	 ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์	ไม่น้อยกว่า	 90	
(ยกเว้นวัคซีน	MMR	ไม่น้อยกว่า	95)
7)	ร้อยละของเด็ก	0-2	ปี	มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนไม่น้อยกว่า	70
8)	ร้อยละของเด็ก	0-2	ปีได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย	ไม่น้อยกว่า	80

กลุ่มเด็ก
ปฐมวัย

Vaccine,	Growth	
monitoring

1)	ร้อยละของเด็ก	3-5	ปี	ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์	ไม่น้อยกว่า	90
2)	ร้อยละของเด็ก	3-5	ปี	มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	ไม่น้อยกว่า	70
3)	ร้อยละของเด็ก	3-5	ปี	ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย	ไม่น้อยกว่า	80
4)	ร้อยละของเด็กต่ำากว่า	3	ปี	ได้รับการตรวจช่องปากและผู้ดูแลได้รับการฝึก
ทักษะการแปรงฟันไม่น้อยกว่า	70	และได้รับ	Fluorine	vanish	ไม่น้อยกว่า	50

กลุม่เยาวชน
และวัยรุ่น

Vaccine,	
Oral	health

1)	ร้อยละของเด็ก	6-12	ปี	ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์	ไม่น้อยกว่า	90	
(ยกเว้นวัคซีน	MMR	ป.1	และวัคซีน	dT	ป.6	ไม่น้อยกว่า	95)
2)	ร้อยละของเด็กประถม	1	ได้รับการตรวจช่องปาก	ไม่น้อยกว่า	85	และเคลือบหลุม
ร่องฟันไม่น้อยกว่า	30

กลุ่มวัยทำางาน Screening	 of	
DM/HT
Screening	 of	
cervix	and
	breast	cancer

1)	รอ้ยละของหญงิวยัเจรญิพนัธุ์ทีอ่ยูก่ินกับสามี	ได้รบับรกิารวางแผนครอบครวั
ทุกประเภทไม่น้อยกว่า	80
2)	ร้อยละของประชาชนอายุ	35	ปีขึ้นไป	ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/
ความดัน	เท่ากับ	90
3)	ร้อยละของสตรี	30-60	ปี	ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	สะสมถึง
ปี	2557ไม่น้อยกว่า	80
4)	ร้อยละของสตรี	30-60ปี	มีการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง	ไม่น้อยกว่า	80
5)	 ร้อยละของประชาชนเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นครบตามเกณฑ์
มากกว่า	90

กลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้พิการ

Screening	 of	
DM/HT

1)	ร้อยละของผู้สูงอายุ	ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน	เท่ากับ	90	
					(ตัวชี้วัดเดียวกับกลุ่มวัยทำางาน)

1. โครงการพระราชดำาริ/เฉลิมพระเกียรติ
			1.	มีกลไกกลางในการบริหารจัดการ	โครงการพระราชดำาริ/เฉลิมพระเกียรติ
			2.	ร้อยละของความสำาเร็จตามโครงการพระราชดำาริ	(100)

2. PPP
				1.	จำานวนประเด็นที่หน่วยบริการทำา	PPP	ถูกต้องตามกฎหมาย	(1)

3. Medical Hub
			1.	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการชาวต่างชาติ	(	20	ต่อปี)
			2.	จำานวนสถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	JCI	(	2	แห่งต่อปี)
			3.	จำานวนศูนย์พัฒนาวิชาการทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนการสอนแก่ชาวต่างชาติ
							ในระดับอาเซียน	(1	แห่ง)
			4.	จำานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาว	(5	รายการ)

4. ยาเสพติด
			1.	ร้อยละผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ลดลง	(50)
			2.	ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำาบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำา	(80)

8. กทม. (พื้นที่พิเศษ)
			1.	ร้อยละของความสำาเร็จของโครงการที่ทำาร่วมกับ/ในพื้นที่	กทม

7. จังหวัดชายแดนภาคใต้
			1.	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการทำาคลอดในสถานบริการสาธารณสุข	(90)

6. Border Health
		1.	ร้อยละของโรงพยาบาลชายแดนให้บริการที่เป็นมิตร	(Friendly	service)	แก่ประชากรต่างด้าว	(60)
		2.	ร้อยละของประชากรต่างด้าวที่มีหลักประกันสุขภาพตามความเหมาะสม	(70)
		3.	ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ชายแดนได้รับการตรวจและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	(50)
		4.	รอ้ยละของสถานบรกิารสาธารณสขุชายแดนทีม่รีะบบขอ้มูลสขุภาพประชากรต่างด้าวตามเกณฑ	์(70)

5. ASEAN and International Health
		1.	มีการจัดองค์กรกลางที่มีสมรรถนะเพียงพอเพื่อบริหารจัดการความร่วมมือด้านสาธารณสุขในอาเซียน
		2.	รอ้ยละของความสำาเรจ็การดำาเนนิการตามข้อตกลงความรว่มมือด้านสาธารณสุขระหวา่งประเทศใน		อาเซยีน	(80)
		3.	มีศูนยเ์รยีนรูแ้ละขบัเคลื่อนระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าในประเทศไทย	เพือ่ผลกัดันหลกัประกนัสุขภาพ
ถ้วนหน้าในกลุ่ม	ประเทศ	ASEAN+3

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค



นโยบายสำาคัญ...
	 ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ	โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพฒันา

กระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ	และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั่วประเทศ	ให้สามารถเข้าถึง

บริการและได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ	ซึ่งการปรับโครงสร้างใหม่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง

ครัง้สำาคญัอกีครัง้หน่ึงของกระทรวงสาธารณสขุ		โดยมแีนวทางในการปฏริปูบทบาทภารกจิเป็น	๒	ระดับ

คือส่วนกลาง	และระดับเขตสุขภาพ

	 ส่วนกลาง	 	 จะมีบทบาทในการดูแลระดับ

นโยบายสุขภาพแหง่ชาติ	(National	Health	Authority:	

NHA)	ดูแลด้านกฎหมาย	กฎระเบยีบต่างๆ	พรอ้มทัง้

ควบคุมกำากับกฎระเบียบต่างๆ	 เพื่อให้การทำางาน

เปน็ไปตามแนวทางท่ีกำาหนดสำาหรบัการดำาเนนิงาน

ในเบื้องต้น	ได้กำาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของ

สำานกังานปลดัฯ		และกรมต่างๆ	ได้รว่มกนัทบทวน

บทบาทภารกิจที่สำาคัญในการดำาเนินงานพัฒนา

ระบบสุขภาพ	๔	ระบบ	ได้แก	่	๑)	ระบบบรกิารสุขภาพ	

(Health	&	Service)		๒)ระบบส่งเสริมสุขภาพ	

(Health	Promotion)	๓)	ระบบควบคุมและปอ้งกนัโรค

(Disease	Prevention	&	control)	และ	๔)	ระบบคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคดา้นสุขภาพ	(Health	Consumer	Protection)

	 สำาหรับการดำาเนินงานเพื่อปรับบทบาท

ทีส่ำาคัญน้ัน		จะได้มกีารทบทวนบทบาท	หรอืภารกจิ

ที่สำาคัญขององค์กรที่จะทำาหน้าที่เป็น	National	

Health	Authority	ใน	๑๑	บทบาทสำาคัญดังนี้

	  	การกำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลาง

ของประเทศบนข้อมูลและฐานความรู้

	 			การสรา้งและจดัการความรูด้้านสุขภาพ

	 		การประเมินนโยบายและเทคโนโลย่ี

ด้านสุขภาพ

	 การกำาหนดและรบัรองมาตรฐานบรกิาร

ต่างๆ

	 	การพฒันาระบบกลไก	การเฝา้ระวงัโรค

และภัยสุขภาพ		ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

	 การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็น

เครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน

	 การพัฒนางานสุขภาพโลก	และความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

	 การกำากับดูแล	ติดตาม	และประเมินผล

ของภาครัฐ	ท้องถิ่นและเอกชน

	 การใหข้อ้คิดเหน็ต่อระบบการเงนิ	การคลงั

ด้านสุขภาพของประเทศ

	 การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็น

ระบบเดียว	มีคุณภาพใช้งานได้

	 การกำาหนดนโยบายและจัดการกำาลงัคน

ด้านสุขภาพ

	 สำาหรับเขตสุขภาพ		จะมีบทบาทเป็น

ผู้ให้บริการสำาคัญในภูมิภาคโดยจะมีการปรับ

จัดเป็นกลุ่มงานหลัก		เรียกว่าเป็นเขตสุขภาพ

และการจัดบริการในเขตเป็นเครือข่ายบริการ	

๑๒	เครือข่าย	โดยกำาหนดให้มีการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันในแต่ละเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	สามารถวเิคราะหส์ถานการณ์	และแกไ้ขปญัหา

ในพืน้ทีไ่ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ		โดยมีทีมสนับสนุน

การดำาเนินงานจากส่วนกลางทั้งในส่วนของ

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

ปฏิรูประบบสุขภาพ(กระทรวงสาธารณสุข)

ทำาไมต้องปฏิรูป...แส่หาเรื่องกันหรือเปล่า

	 ก่อนจะตอบวา่เพราะเหตุใด		คงต้องบอกวา่การดำาเนนิการครัง้นี	้เริม่ด้วยคำาวา่	“ปฏริปู  (Reform)”	

ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่		ต่อมาเกรงว่าจะเกิดความหวั่นไหวและแรงกระเพื่อมมาก	

จงึลดความแรงลงมาเปน็	“การพัฒนา”	ซ่ึงค่อยเป็นค่อยไป	แต่ทวา่สุดท้ายเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์

และสิ่งที่จะทำาก็จึงยืนยันเรื่องการ	“ปฏิรูป”	

	 โดยเจตนาต้องการปฏิรูประบบสุขภาพ	(Health	System)นั่นหมายถึง		องค์ประกอบของระบบ

ทั้ง	๖ระบบย่อยด้วย	ตามโครงสร้างของ	WHO	Framework	ที่กล่าวถึง	๖	Building	Blocks	 เมื่อถามว่า	

ทำาไมต้องปฏริปู	คำาตอบสำาคัญคือ	สิง่ท่ีเป็นอยูมี่ปัญหาโดยเฉพาะการดำารงอยูข่องกระทรวงสาธารณสุข

ที่นับวันยิ่งอ่อนแอ	 ด้อยประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	และเริ่มจะไม่เหลือที่ยืน	ที่ครั้งหน่ึงเคยภูมิอก

ภูมิใจในระบบสุขภาพของประเทศอีกต่อไป	 	 การเกิดผู้เล่นใหม่ขึ้นในระบบสุขภาพโดยมีที่มาจาก

นโยบาย	 	กฎหมายหรือแรงผลักดันต่างๆ	 	หลายกรณี	ทำาให้เกิดความสับสนในการดำาเนินการว่าใคร

ควรเล่นบทบาทใดจนบ่อยครั้งกลายเป็นการล้ำาเส้น	หรือล่วงล้ำาบทบาทของกันและกัน	และเกิดความ

ขัดแย้งทั้งในแนวคิดและการปฏิบัติอยูเ่สมอ		เพียงแต่ไม่มีการ	“จับเข่า”	เพื่อยกประเด็นปัญหาและหาทาง

แก้ไขร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม		ผนวกกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านสุขภาพเอง	ก็เป็น

แรงขบัใหก้ระทรวงสาธารณสุขท่ีถอืเป็นพีเ่บ้ิมของระบบสุขภาพนี	้ต้องปรบัตัวขนานใหญ่		ไมเ่ชน่นัน้

กไ็ม่อาจรบัมือได้		ตัวอย่างเชน่	สถานการณ์ภยัพบัิติฉุกเฉนิ	การขาดแคลนกำาลงัคนด้านสุขภาพ		รวมถงึ

สมรรถนะของบคุลากรเหลา่น้ันการเปลีย่นภาระโรคทีม่	ีNCD	เปน็ความสำาคญัลำาดับต้นๆ		การไมส่ามารถ

ขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นเอกภาพ		แม้แต่ภายในกระทรวงเดียวกัน	เช่น	การแก้ปัญหาสุขภาพตาม

กลุ่มวัย	 	การล่มสลายของการดูแลสนับสนุนหน่วยงานในภูมิภาค	หลังยุบกองสาธารณสุขภูมิภาค	และ

กองโรงพยาบาลภูมิภาค	 	 ระบบการเงินการคลังที่เปลี่ยนไป	 ท่ีผู้ซื้อรายใหญ่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข	

การเกิดขึ้นของนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ	(Healthy	Public	Policy)	ผ่านช่องทางกระบวนการอื่น

ที่ไม่ต้องพึ่งพากระทรวงสาธารณสุข		การมีงบประมาณด้านสร้างเสริมสุขภาพก้อนโตที่กระทรวงไม่มี

บทบาทในการร่วมชี้ทิศทาง	 	ปัญหาเหล่านี้ผู้บริหารกระทรวงที่ผ่านมา	 	ได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปนับสิบปี	

มีแต่เสียงบ่นแต่ไม่ลงมือทำาอะไรอย่างจริงจัง	 	 วันน้ีจึงไม่อาจซ้ือเวลาอีกต่อไป	หากปล่อยให้ปัญหา

หมักหมมทับถมต่อไป		กระทรวงสาธารณสุขคงล่มสลายในเชิงเกียรติภูมิในที่สุด

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ชื่อ	นพ.ประดิษฐ	สินธวณรงค์		ได้รับมอบหมายให้

มากำากับดูแลกระทรวงสาธารณสุข		ในช่วงเวลาเดียวกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ชื่อ	นพ.ณรงค	์

สหเมธาพัฒน์	 	ผู้ซึ่งเมื่อครั้งเป็นรองปลัดกระทรวงเคยชวนสมัครพรรคพวก	 	ทั้งที่อยู่ในกระทรวงและ

แม้กระท่ังเพือ่นตระกูล	ส.ท่ีอยูน่อกกระทรวง	ช่วยกนัทบทวนบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขมากอ่น	

เราจึงไม่ได้เริ่มจากศูนย์		เมื่อผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีคนกว่า	๓	แสนคนนี้		มีแนวคิดใกล้เคียงกัน	

กระบวนการปฏิรูปก็เร่ิมข้ึน	โดยวางแนวทางเพ่ือจะลงหลักปักฐานให้ได้อย่างน้อยท่ีสุดก็ต้องเร่ิมดำาเนินการ		

ก่อนที่หน้าต่างแห่งโอกาสอาจจะปิดลงวันใดวันหนึ่ง	 	 เพราะว่าการเมืองนั้นความไม่แน่นอนเป็นเรื่อง

ที่แน่นอนที่สุด

จุดหมายของการปฏิรูปคืออะไร  อยากเห็นอะไรร่วมกัน

	 หลักการคือ 	การทำาให้เกิดความชัดเจนของบทบาทผู้เล่นในระบบสุขภาพนั่นคือ	บทบาทของ

การเป็นผู้ซ้ือบริการ	 (Purchaser)	ที่ได้รับงบประมาณ	หรือเงินจากวิธีใดก็ตาม	อาทิ	สปสช.	สปส.	

กรมบัญชีกลาง	ท้องถิ่น	กองทุนผู้ประสพภัยจากรถ	ฯลฯ	บทบาทผู้ให้บริการ	(Provider)	ซึ่งผู้ให้บริการ

รายใหญ่สุด	คือ	กระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการประมาณ	๗๐%	ของ	OPD	และ	IPD	ทั่วประเทศและ

บทบาทผู้กำาหนดกติกา	และกำากับดูแลให้เป็นไปตามกติกา	(Health	Authority	and	Regulatory	Body)	

ซึง่ส่วนใหญ่	กระทรวงสาธารณสุขรบัผดิชอบดูแลอยู	่แต่ขาดเอกภาพ	ความชดัเจน	และความเขม้แขง็ใน

การดำาเนนิการ		ฝา่ยนโยบายเชือ่วา่หากทบทวนและปรบับทบาท	(Function)	และโครงสรา้ง	(Structure)	

ของทั้งหมดนี้	ให้ถูกฝาถูกตัวก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขภาพได้		นั่นหมายความว่าใน

ระยะยาวเราจะใช้เม็ดเงินที่มีอยู่อย่างจำากัดได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด	และลดความยุ่งเหยิงทับซ้อนอย่างที่มี

ตัวอย่างในปัจจุบัน		การปฏิรูปเริ่มที่ไหน	หน้าตาจะเป็นอย่างไร

	 คำาตอบสำาเรจ็ในวนัน้ีคงยงัไม่มี		แต่การสรา้งบา้นคงต้องเริม่ทีโ่ครงสรา้งโดยหลกัการทีต่กผลกึ

แล้วในระดับหน่ึง	จะมีการปฏิรูปที่	๒	ระดับคือ	 ส่วนกลางที่มุ่งเน้นในเรื่องการเป็นผู้กำาหนดนโยบาย	

กฎ	กติกา	ระดับชาติ	(National	Health	Authority)	ซึ่งรวมถึงการควบคุมกำากับให้เป็นไปตามแนวทางท่ี

กำาหนด	(Regulator)	โดยวางให้กรมต่างๆ	ที่รวมถึงสำานักงานปลัดฯ	ทบทวนบทบาทใน		๔	ระบบใหญ่	

คือ	ระบบบริการ	 	 ระบบส่งเสริมสุขภาพ	 	ระบบควบคุมป้องกันโรค	และระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ	โดยคำานึงถึง	๑๑	บทบาทหลัก	คือ		๑)	กำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของประเทศบนข้อมูล

และฐานความรู	้		๒)	การสรา้งและการจดัการความรูด้้านสุขภาพ			๓)	การประเมินเทคโนโลยด้ีานสุขภาพ		

๔)	การกำาหนดมาตรฐานการรับรองมาตรฐานบริการต่างๆ			๕)	การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง

โรคและภยัสุขภาพ	ตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ		๖)	การพฒันากลไกด้านกฎหมายเพือ่เปน็เครือ่งมือพฒันาและ

ดูแลสุขภาพประชาชน		๗)	การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ		๘)	การกำากับ	

ดูแล	ติดตาม	และประเมินผลของภาครัฐ	ท้องถิ่น	และเอกชน		๙)	การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงิน

การคลังด้านสุขภาพของประเทศ		๑๐)	การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียว	มีคุณภาพใช้งานได้		

๑๑)	การกำาหนดนโยบายและจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพ

หน้าต่างแห่งโอกาสเปิด  แต่ก็มีวันปิด
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	 ส่วนทีส่อง คอื	เขตสขุภาพ	ทีแ่บง่ประเทศน้ี	ออกเปน็		๑๒	เขต	(และ	๑	เขต	กทม.)	จดัผูบ้รหิารเขต

ให้ลงตัว(ผู้ตรวจเดิม)	ขนาดของเขตครอบคลุมประชากรประมาณ	๔-๖	ล้านคน	จำานวน	๔	-	๘	จังหวัด	

ซึ่งเป็นขนาดท่ีมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร	์ (Economy	of	Scale)	 เป็นการมอบอำานาจ	 (Delegation)	

ให้การบริหารลงไปที่ระดับเขต	 	 เพื่อจัดบริการภายในเขตตามระบบ	 (Service	Plan)	 ท่ีสามารถจัดการ

กับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นภายในเขต	จัดบริการที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	ลดการส่งต่อออกนอกเขต	

(ไร้รอยต่อภายในเขต)	ประชาชนในแต่ละเขตสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ	 ต้ังแต่ระดับปฐมภูมิ

จนถึง	Excellent	Servic	แก้ปัญหาด้านการเงิน	การคลัง	เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ภายในเขต		

ผู้บริหารเขตเป็น		CEO	ที่จะดำาเนินการได้เบ็ดเสร็จภายในเขต		เพียงแต่ต้องขาดออกจากบทบาท

การตรวจราชการ	 เดิมจากส่วนกลางที่กระทรวงจะต้องสร้างกลไกการตรวจราชการรวมทั้งการปฏิรูป		

การสนับสนุนจากหน่วยงานในส่วนกลาง	 	 อาทิ	สนย.,สบรส.,สบช.,	กลุ่มบริหารบุคคล	รวมท้ัง	กรม	

กองต่างๆ		ให้สอดคล้องกับการจัดบริการของเขต

กลไกปฏิรูปเป็นอย่างไร

	 งานนี้ผู้บริหารระดับสูงโดยรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวง		อธิบดี	และผู้ตรวจราชการ	ถือเป็นบอร์ด

สูงสุดในการปฏิรูปกระทรวง	และทีมงานที่ปรึกษาจากสำานักงานวิจัยเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ร่วมจัดทำา	

Blue	Print	สำาหรบัการเปลีย่นแปลงในกระทรวงเอง	ได้มีการมอบหมาย	CCO	(Chief	change	officer)	ซ่ึง

เป็นรองอธิบดีทีไ่ด้รบัมอบหมายแต่ละกรมรับผดิชอบในส่วนของกรม	มีผูต้รวจราชการรบัผดิชอบการวาง

บทบาทการบูรณาการ	๑๑	บทบาท	ของแต่ละกรมเป็นภาพรวมของกระทรวง	และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ

และคณะรบัผดิชอบเรือ่งการออกแบบเขตบรกิารสุขภาพ		โดยมีคณะศูนยก์ลางท่ีจะออกแบบในภาพรวม

สุดท้าย	โดยมีรองปลัดสุพรรณ	เป็นหัวหน้าทีม	การทำางานจะต้องมีความคืบหน้า		ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์

จากการทบทวนบทบาทเดิม	และการออกแบบบทบาทใหม่ที่เหมาะสม	วิเคราะห์ส่วนขาดเพื่อการปรับ

บทบาทและโครงสรา้ง	ตลอดจนถึงการรบัฟงัความคดิเหน็จากผูเ้กีย่วขอ้งท้ังหลาย		นัน่หมายถงึกระบวนการนี้

เดินไปอย่างมหีลกัการ	มีการมีส่วนรว่ม	มีงานวชิาการรองรบักเ็พือ่ใหผ้ลลพัธ์สุดท้าย	ออกมาดีท่ีสุด	

มโีอกาสสำาเร็จ	และเกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อระบบสุขภาพมากที่สุดในเวลาที่ไม่มากนัก

ความสำาเร็จขึ้นกับอะไร

	 กระทรวงทีมี่คนกวา่		๓	แสน		มีวชิาชพีแตกต่างหลากหลายกวา่		๒๐๐	สายงาน	มีวฒันธรรมการ

ทำางานที่ฝังรากมายาวนาน		การจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแม้เพียงองศาเดียว	 	ก็ต้องอาศัยแรงมหาศาล

เพื่อต่อสู้กับแรงเฉี่อย	 (Inertia)	 ตามหลักฟิสิกส์และทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง	 เพียงแต่ความเช่ือม่ันว่า

ผู้คนในกระทรวงแห่งน้ี	ที่ครั้งหน่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็นกระทรวงแถวหน้า	 	ในเชิงสติปัญญา	และ

จิตใจสาธารณะที่ทุ่มเทสร้างสุขภาพดีให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด		 เมื่อถึงเวลาก็เชื่อว่าจะกล้าหาญ

ที่จะเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปครั้งนี้	เพราะเป้าหมายปลายทางสุดท้ายก็เพื่อประชาชนไทย		และความ

ภาคภูมิใจของพวกเราที่เชื่อว่า	ความเจ๋งอยู่ที่่การจัดการอย่างมีปัญญาและมีประสิทธิภาพเพื่อ	“สุข”		ของ	

“สาธารณะ”	มิได้ปฏิรูปเพื่อสนองกิเลสของผู้หนึ่งผู้ใด		

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๒๖



ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

				 กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานภาครัฐ	สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจหลักในการพัฒนางาน
ปอ้งกนัควบคุมโรคของประเทศไทยใหเ้กดิประสทิธิผลตามทีไ่ด้กำาหนดไว	้ครอบคลมุด้านการพฒันาวชิาการ	
การสร้าง/ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	
รวมท้ังการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมสขุภาพทีถ่กูต้อง	เหมาะสมสง่ผลใหมี้สุขภาพทีดี่	หา่งไกล
จากโรคและภยัสุขภาพ	ดังท่ีได้กำาหนดวิสัยทศัน์ไวว้า่	“เป็นองค์กร	ชัน้นำาระดับนานาชาติท่ีสงัคมเชือ่ถอื
และไวว้างใจ	เพือ่ปกป้องประชาชนจากโรคและภยัสุขภาพ	ด้วยความเปน็เลศิทางวชิาการ	ภายในป	ี๒๕๖๓”	
นอกจากนี้ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการ	เชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค	ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การประสานความรว่มมือกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่ใหส้ามารถบูรณาการ	ตลอดจนพฒันางานด้านสขุภาพ
ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน		
	 จากการทบทวนสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ	รวมทั้งความสอดคล้องต่อกรอบแนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรฐั	นโยบายรฐับาล	และทิศทางการพฒันาสขุภาพของประเทศ		ในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๖	
กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดจุดเน้นและกรอบ	การดำาเนินงานป้องกัน	ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ	ได้แก	่การพฒันาอำาเภอควบคุมโรคเขม้แขง็	แบบยัง่ยนื	การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน	การพฒันาระบบควบคุมโรคติดเชือ้ในโรงพยาบาล	การเตรยีมความพรอ้มตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ
ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสขุ/ภยัพบัิติ		การพฒันางานด้านกฎอนามัยระหวา่งประเทศ	การพฒันาศูนย์
เด็กเล็ก	ตลอดจนการจัดการโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญหรือเกิดขึ้นในกลุ่มเฉพาะ	ได้แก่	การ
ควบคุมโรคไข้เลอืดออก			การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรยีนและเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำาริฯ	การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนและความพิการ	การกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้า	การจัดการ
ปญัหาวณัโรค		โรคเอดส	์โรคไม่ติดต่อเรือ้รงัและการบาดเจบ็	การควบคุมการบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล	์					
การควบคุมการบริโภคยาสูบ	โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนไทยในประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
	 กรมควบคุมโรคใช้	๖	ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนองคาพยพทั้งหมดของหน่วยงาน
สู่เป้าประสงค	์โดยมีตัวชีว้ดัสำาคญัทีห่นว่ยงาน	กลุม่งาน	และบคุลากรต้องนำาไปถา่ยระดับ	พรอ้มทัง้สรา้ง
ระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับเกิดเป็นแผนงาน/โครงการ	กิจกรรมที่ส่งผลต่อการลดปัญหาโรคและ
ภยัสุขภาพของประชาชน	ด้วยเจตนารมณ์อนัแนว่แนต่ลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาทีจ่ะปกปอ้งประชาชนชาวไทย		
ให้ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ	 ต้องขอชื่นชมและขอบคุณบุคลากรทุกระดับของกรมควบคุมโรค
ทุกท่านท่ีได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค
อย่างพร้อมเพรียง	เข้มแข็ง	และจริงจัง
	 ขอขอบคุณทีมงานกรมควบคุมโรคทุกท่านมา	ณ	ที่นี้ด้วย

(นายแพทย์พรเทพ		ศิริวนารังสรรค์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

ตุลาคม	๒๕๕๕
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ส่วนที่ ๓
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง



สถานการณ์โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

๑. สถานการณ์การตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

	 จากรายงานสถิติสาธารณสุข	พ.ศ.๒๕๔๖	-	๒๕๕๕		อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำาคัญ	

ได้แก่	โรคหัวใจขาดเลือด	โรคหลอดเลือดสมองใหญ่		(อัมพฤกษ์	อัมพาต)	และโรคเบาหวาน	พบว่า	

ในปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๕		มีอัตราตายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโรค	ส่วนโรคความดันโลหิตสูง	

ในปี	๒๕๕๔	-	๒๕๕๕				ยังคงอยู่ในระดับสูงทรงตัว	ดังข้อมูลตามตารางที่	๑	และภาพที่	๑	

ตารางที่ ๑			แสดงอัตราตายต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำาคัญ	(โรคความดัน
โลหิตสูง	โรคหัวใจขาดเลือด	โรคหลอดเลือดสมอง	และโรคเบาหวาน)		ปี	พ.ศ.๒๕๔๖		-	๒๕๕๕

				 โรค	 							2546      2547         2548        2549       2550       2551      2552     2553     2554     2555

			HT	 								5.4										4.0	 	3.9	 				3.8	 							3.6									3.9									3.6										3.9							5.7								5.7

			IHD 							19.1								17.7	 18.7	 			19.4	 						20.8							21.2							20.7							20.5						22.5						23.5

			Stroke						29.1								30.8	 25.3	 			20.6	 						20.8							20.8							21.0							27.5						30.0						31.7

		  DM	 							10.6								12.3	 11.9	 			12.0	 						12.2							12.2							11.1							10.8						11.9						12.1

ที่มา :	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์โดย	กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน	สำานักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค

หมายเหตุ 	:	-	โรคความดันโลหิตสูง	(HT)	รหัส	I	10	-	I	15						 	

																				-	โรคหัวใจขาดเลือด	(IHD)	รหัส	I	20	-	I	25					

																				-	โรคหลอดเลือดสมองใหญ่	หรืออัมพฤกษ์	อัมพาต	(Stroke)	รหัส	I	60	-	I	69					

																				-	โรคเบาหวาน	(DM)	รหัส	E	10	-	E	14								

ภาพที่ ๑		แสดงอัตราตายต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำาคัญ	(โรคความดันโลหิตสูง	

โรคหัวใจขาดเลือด	โรคหลอดเลือดสมอง	และโรคเบาหวาน)	ปี	พ.ศ.๒๕๔๖	-	๒๕๕๕
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	 ในรายงานสถิติสาธารณสขุ	เก่ียวกับอตัราตายด้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	มะเรง็ปอด	และมะเรง็ตับ			

พบว่า	ในปี	๒๕๕๔	-	๒๕๕๕	ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี

อัตราตายเพิ่มข้ึนสูงมาก	 ส่วนโรคมะเร็งตับยังอยู่ในระดับทรงตัว	และโรคมะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้ม

ลดลงเป็นอย่างมาก	ดังข้อมูลตามตารางที่	๒	และภาพที่	๒

ตารางที่ ๒	 	อัตราตายต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	มะเร็งปอด	มะเร็งเต้านม	

มะเร็งตับ	และมะเร็งปากมดลูกในภาพรวมของประเทศ	ปี	พ.ศ.๒๕๔๙	-	๒๕๕๕

ที่มา	:		สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย		กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน	สำานักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค
หมายเหตุ		:	 -	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(รหัส	J	44)						 	
																					 -	โรคมะเร็งปอด	(รหัส	C	34)					
																					 -	โรคมะเร็งเต้านม	(รหัส	C	50)					
																					 -	โรคมะเร็งตับ	(รหัส	C	22)								
	 							 -	โรคมะเร็งปากมดลูก	(รหัส	C	53)							

ภาพที่ ๒ 	แสดงอัตราตายต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	มะเร็งปอด	มะเร็งเต้านม									

มะเร็งตับ	และมะเร็งปากมดลูก	ปี	พ.ศ.๒๕๔๙	-	๒๕๕๕

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

มะเร็งปอด

มะเร็งเต้านม

มะเร็งตับ

มะเรง็ปากมดลกู

1.3

12.8

6.3

21.2

5.2

1.5

13.3

6.8

21.3

5.2

1.7

13.5

7.3

22.3

5.4

		1.7	 						1.8	 									2.5										7.6

		14.1	 				14.6	 								15.8								16.5

			7.3	 						7.7	 									4.2											4.5

		21.6	 					22.0									22.3									22.5

				5.3	 							5.4											2.7									0.8

โรค 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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๒. สถานการณ์การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

	 จากรายงานสถิติสาธารณสุข	พ.ศ.๒๕๔๖	 -	๒๕๕๕	พบว่า	 จำานวนและอัตราผู้ป่วยในด้วย

โรคไมติ่ดต่อเรือ้รงัท่ีสำาคัญ	ได้แก	่โรคความดันโลหติสูง	โรคหวัใจขาดเลอืด	โรคหลอดเลอืดสมองใหญ่

หรืออัมพฤกษ์		อัมพาต	และโรคเบาหวาน	พบว่า	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกโรคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

ป	ีพ.ศ.๒๕๔๖	-	๒๕๕๓	ซึ่งในปี		๒๕๕๔		จำานวนและอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคดังกล่าวลดลงทุกโรค	

และกลับเพิ่มมากขึ้นทุกโรคอีกในปี	๒๕๕๕		ดังข้อมูลตามตารางที่	๓	และภาพที่	๓

ตารางที่ ๓	 	 จำานวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน	 ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำาคัญ	 ได้แก่															

โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจขาดเลือด	โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์	อัมพาต	และ

โรคเบาหวาน	ตามกลุ่มสาเหตุป่วย	(๗๕	โรค)	จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข	

ปี	พ.ศ.๒๕๔๖	-	๒๕๕๕		ทั้งประเทศ	ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

ที่มา	:	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน	สำานักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค

พ.ศ
HT IHD Stroke DM

จำานวน
(ราย )

จำานวน
(ราย )

จำานวน
(ราย )

จำานวน
(ราย )อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

218,218

265,636

307,671

375,600

445,300

494,809

780,629

859,583

694,309

1,009,385

389.8

477.4

544.1

659.6

778.1

860.5

1,230.2

1,349.4

1,187.0

1,570.6

92,733

103,352

112,352

132,500

149,510

159,176

228,032

253,016

195,849

274,753

165.7

185.7

198.7

232.7

261.3

276.8

359.3

397.2

334.8

427.5

84,807

94,567

98,895

107,246

117,571

124,532

176,202

196,159

162,467

227,848

151.5

169.9

174.9

188.3

205.5

216.6

277.7

307.9

277.8

354.5

213,136

247,165

277,391

334,168

374,518

388,551

558,156

607,828

496,471

674,826

380.8

444.2

490.5

586.8

650.4

675.7

879.6

954.2

848.8

1,050.1
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ภาพที ่๓ 	แสดงอตัราผูป่้วยในต่อประชากรแสนคน	ด้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัทีส่ำาคญั	ไดแ้ก	่โรคความดันโลหิตสูง		
โรคหัวใจขาดเลือด	โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์	อัมพาต	และโรคเบาหวาน	ตามกลุ่มสาเหตุป่วย	

(๗๕	โรค)	จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข	ปี	พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๕	ทั้งประเทศ						

ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

๓. สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

≥ ≥			

ตารางที ่๔	แสดงรอ้ยละของพฤติกรรมสุขภาพในประชากรไทยอาย	ุ๑๕-๗๔	ป	ีจากการสำารวจพฤติกรรมเส่ียง							

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ	พ.ศ.	๒๕๔๘,	๒๕๕๐	และ	๒๕๕๓

	 จากการสำารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจบ็ของสำานักโรคไม่ติดต่อ	ป	ี๒๕๔๗,	
๒๕๔๘,	๒๕๕๐	และ	๒๕๕๓	ในประชากรไทยอายุ	๑๕	-	๗๔	ปี	ภายใต้กรอบแนวทางมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลกและศูนย์ป้องกันควบคุมโรค	ประเทศสหรัฐอเมริกา	พบว่า
	 ๑)	การรับประทานผักและผลไม้ต้ังแต่	๕	หน่วยมาตรฐานต่อวัน	 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ	๑๗.๓	
ในปี	๒๕๔๘		เป็นร้อยละ	๒๒.๕		ในปี	๒๕๕๐	และร้อยละ	๒๑.๗		ในปี	๒๕๕๓	
	 ๒)	การออกกำาลังกาย	(			๓๐	นาที,			๓	วัน/สัปดาห์)	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๒๓.๐	ในปี	๒๕๔๗	
เป็นร้อยละ	๓๐.๙	และร้อยละ	๓๗.๕	ในปี	๒๕๔๘	และ	๒๕๕๐	ตามลำาดับ	แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ปี	๒๕๕๐	และ	๒๕๕๓	พบว่า	ประชากรไทยอายุ	๑๕-	๗๔	ปี	ออกกำาลังกายลดลง	(ร้อยละ	๓๔.๓	
ในปี	๒๕๕๓)
	 ๓)	การสูบบุหรี่	(สูบเป็นประจำา)	มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ	๒๑.๕	ในปี	๒๕๕๐	เป็นร้อยละ	
๑๘.๗	ในปี	๒๕๕๓
	 ๔)	การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๓.๖	ในปี	๒๕๔๘,	๒๕๕๐	

เป็นร้อยละ		๔.๓	ในปี	๒๕๕๓

พฤติกรรมสุขภาพ 2548 2550 2553

การรับประทานผักและผลไม้ตั้งแต่	5	หน่วยมาตรฐานต่อวัน	

การออกกำาลังกาย	(			30	นาที,				3	วัน/สัปดาห์)	

การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน		

การดืม่แอลกอฮอลอ์ยา่งหนกั	(ชาย					2,	หญงิ				1	แกว้มาตรฐาน/วนั)

17.3

30.9

22.3

3.6

22.5

37.5

21.5

3.6

21.7

34.3

18.7

4.3

>_ >_

>_

ที่มา	:	กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ	สำานักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค

>_

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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	 จากรายงานการสำารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกาย	ครัง้ที	่๓	(พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗)			
และครัง้ท่ี	๔	(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒)	ด้านพฤติกรรมสุขภาพและปัจจยัเสีย่งทีก่อ่ใหเ้กดิโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั					
พบว่า	สัดส่วนการกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ	ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวม	ภาวะอ้วนและภาวะอ้วน
ลงพุง		มีแนวโน้มสูงขึ้น	เมื่อเปรียบเทียบผลการสำารวจครั้งที่	๓	กับครั้งที่	๔	สรุปได้ดังนี้
	 -	ความชุกของการสูบบุหรี่เป็นประจำาในผู้ชายลดลงจากร้อยละ	๔๕.๙	เป็นร้อยละ	๓๘.๗	และ
ในผู้หญิงลดลงจากร้อยละ	๒.๓	เป็นร้อยละ	๒.๑	
	 -	ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก	(binge	drinking)	ในชายลดลงจากร้อยละ	
๕๗.๐	เป็นร้อยละ	๓๑.๕	และในหญิงลดลงจากร้อยละ	๑๙.๐	เป็นร้อยละ	๔.๔	
	 -	ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพออยู่ในระดับที่ดีขึ้น	คือ	ในชายจากร้อยละ	๒๐.๗			
เป็นร้อยละ	๑๖.๘	และในหญิงจากร้อยละ	๒๔.๒	เป็นร้อยละ	๒๐.๒	
	 -	สัดส่วนการกินผักและผลไม้เพียงพอ	ตามข้อแนะนำา	(ตั้งแต่	๕	ส่วนขึ้นไป)	ในผู้ชายลดลงจาก
ร้อยละ	๒๐	เป็นร้อยละ	๑๖.๙	และในผู้หญิง	ลดลงจากร้อยละ	๒๔	เป็นร้อยละ	๑๘.๕
	 -	ความชุกของภาวะอ้วน	(BMI	≥	๒๕	กก./ตร.เมตร)	มีแนวโน้มสูงขึ้น	โดยเฉพาะในผู้หญิงมี
ความชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๓๔.๔	เป็นร้อยละ	๔๐.๗	ส่วนในผู้ชายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๒๒.๕	เป็นร้อยละ	
๒๘.๔		และภาวะอ้วนลงพุงมีความชุกเพิ่มขึ้นในผู้หญิงจากร้อยละ	๓๖.๑	เป็นร้อยละ	๔๕	ส่วนในผู้ชาย
จากร้อยละ	๑๕.๔	เพิ่มเป็นร้อยละ	๑๘.๖
	 -		ความชุกโรคเบาหวานในผู้ชายลดลงจาก	ร้อยละ	๖.๔	เป็นร้อยละ	๖.๐	ส่วนในผู้หญิงความชุก
เพิ่มเล็กน้อยจากร้อยละ	๗.๓	เป็นร้อยละ	๗.๗	
	 -	ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงใกล้เคียงกัน	คือ	ในชายจากร้อยละ	๒๓.๓	ลดลงเหลือร้อยละ	
๒๑.๕		ส่วนในหญิงจากร้อยละ	๒๐.๙	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๒๑.๓	
	 -		ภาวะไขมนัคอเลสเตอรอลรวม	(Total	cholesterol)	ของประชากรไทยอาย	ุ๑๕	ขึน้ไป	เปลีย่นแปลง
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น		ในผู้หญิงเพิ่มจาก	๑๙๗.๕		เป็น	๒๐๘.๖	มก./ดล.	ในผู้ชายเพิ่มจาก	๑๘๘.๙	เป็น	
๑๙๙.๒	มก./ดล.	ส่วนความชุกของ	TC	≥	๒๔๐	มก./ดล.	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๑๗.๑	เป็น	๒๑.๔	ในผู้หญิง	
และเพิ่มจากร้อยละ	๑๓.๗	เป็นร้อยละ	๑๖.๗	ในผู้ชายตามลำาดับ
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ภาพที ่๔		เปรยีบเทยีบรอ้ยละของพฤติกรรมเส่ียงและปัจจยัเสีย่งในเพศชาย	ทีพ่บจากการสำารวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกายครัง้ที	่๓	(พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗)	และครัง้ที	่๔	(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒)

ภาพที ่๕  เปรยีบเทยีบรอ้ยละของพฤติกรรมเส่ียงและปจัจยัเส่ียงในเพศหญิง	ทีพ่บจากการสำารวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกายครัง้ที	่๓	(พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗)	และครัง้ที	่๔	(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒)

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๓๔



๔. สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 

	 	 ในทุกๆ	วันทั่วโลก	กว่า	๒,๐๐๐	ครอบครัวเผชิญกับความแตกสลายเนื่องจากสูญเสีย

บุตรหลานให้กับการบาดเจ็บทั้งที่มิได้คาดคิดหรือจากอุบัติเหตุ

	 			ทุกๆ	ชั่วโมงมีคนทั่วโลกต้องตายจากอุบัติเหตุทางถนน	ถึง	๑๓๗	คน		(๑.๒	ล้านคนต่อปี)

	 			ทุกๆ	ชั่วโมงมีคนไทยต้องตายจากอุุบัติเหตุทางถนน	เกือบ	๒	คน	(ปี	๒๕๕๕	=	๑๔,๐๕๙	คน)๑

	 			มีคนไทยต้องบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทางถนน	(admit)	กว่า	๓๐๐	คน/วัน	

(ปี	๒๕๕๕	=	๑๑๐,๗๗๗	คน)	๔

	 	 	 	ในปี	๒๕๕๕	มีคนไทยต้องพิการจากอุบัติเหตุทางถนน	กว่า	๕,๐๐๐	คน	(คิดเป็น	๔.๖%	

ของผู้บาดเจ็บที่	admit)	๒

	 			อุบัติเหตุทางถนนเกิดในช่วงเทศกาลปีใหม่	สงกรานต์	เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติเกือบ	๒	เท่า๓

	 			ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บ	เสียชีวิต		พิการ	มากที่สุด		ที่นอนโรงพยาบาลมากถึงร้อยละ	

๘๒.๒๕			อวัยวะที่บาดเจ็บสูงสุด	คือ	ศีรษะ	ร้อยละ	๓๑.๖๕	๓

	 		ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด	เวลา	๑๖.๐๐	-	๑๙.๕๙	น.	ร้อยละ	๓๐		เดือนธันวาคม	เป็นเดือนที่มี

อุบัติเหตุสูงสุด	รองลงมาคือ	เดือนมีนาคม	และมกราคม	๓

	 			สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	จำาแนกตามกลไกสูงสุด	คือ	การชน	ร้อยละ	๕๗	พาหนะล้ม	คว่ำา	ตก	

ร้อยละ	๔๑	๓	

	 			ผู้ขับขี่รถทุกประเภทที่บาดเจ็บ	มีการดื่มสุรา	ร้อยละ	๓๓.๒๕	พบผู้ขับขี่รถอีแต๋นสูงสุด	

ร้อยละ	๓๕.๙๐	รองลงมารถยนต์นั่งส่วนบุคคล	 ร้อยละ	๓๔.๙๓	รถจักรยานยนต์	 ร้อยละ	๓๔.๔๑	

และรถกระบะร้อยละ	๓๒.๑๖๓	

	 	 	ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ีบาดเจ็บนอนโรงพยาบาลสวมหมวกนิรภัยลดลงจากร้อยละ	๑๕	

เหลือ	๑๔	และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ	๖๓		เช่นเดียวกับการสำารวจของมูลนิธิไทยโรดส์	

พบมีการสวมหมวกนิรภัยลดลงจาก	ร้อยละ	๔๖	ในปี	๒๕๕๔	เหลือร้อยละ	๔๓	ในปี	๒๕๕๕

	 		ผูข้บัข่ีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลท่ีบาดเจบ็นอนโรงพยาบาลคาดเขม็ขัดนริภยัลดลงจากรอ้ยละ	๓๔	

เหลือร้อยละ	๒๕.๕๗	เช่นเดียวกับผู้โดยสารลดลงจากร้อยละ	๑๓	เหลือร้อยละ	๑๐.๙๙	๓	

	 	กลุม่วัยรุน่และวัยทำางานอาย	ุ๑๕-๒๙	ป	ีบาดเจ็บจากอบัุติเหตุทางถนนมากทีสุ่ดถึง	ร้อยละ	๓๖.๙๖

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกลุม่อายุ	๑๕-๑๙	ป	ี	เปน็ผูบ้าดเจบ็จากอบุติัเหตุรถจักรยานยนต์มากท่ีสดุรอ้ยละ	๑๖.๐๖๓

	 			ค่ารกัษาพยาบาลของผูบ้าดเจ็บจากอบุติัเหตุทางถนนทีน่อนโรงพยาบาล	(admit)	ในปี	๒๕๔๘	

เป็นเงิน	๓,๒๕๕	ล้านบาท	และเพิ่มขึ้นเป็น	๓,๕๔๗	ล้านบาท	ในปี	๒๕๕๑	(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)		

ซึ่งค่าใช้จ่าย		ร้อยละ	๘๐	เป็นของผู้ใช้รถจักรยานยนต์	ทั้งนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาจาก

การบาดเจ็บที่ศีรษะ	และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นระหว่างปี	๒๕๔๘	-	๒๕๕๕

	 			มูลคา่ความสญูเสียจากอบัุติเหตุทางถนนของประเทศไทย	ในป	ี๒๕๕๐	เท่ากบั	๒๓๒,๘๕๕	

ลา้นบาท	ประมาณรอ้ยละ	๒.๘๑	ของ	GDP	จำาแนกตามระดับความรนุแรงของผูป้ระสบเหตุต่อราย	ดังนี	้	

เสียชีวิต		๕,๓๑๕,๕๕๖	บาท/ราย	พิการ	๖,๑๖๗,๐๖๑	ล้านบาท/ราย	บาดเจ็บสาหัส	๑๔๗,๐๒๓	บาท/

ราย	และบาดเจ็บเล็กน้อย	๓๔,๗๖๑	บาท/ราย๖	
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ที่มาของข้อมูลอ้างอิง

	 ๑.	ฐานข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย	รวบรวมโดยสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์		

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปี	๒๕๕๕

	 ๒.	แพทย์หญิงดารณี		สุวพันธ์,	รายงานวิจัยเรื่องอุบัติการณ์ความพิการและผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากสาเหตุอุบัติเหตุจราจรทางบก	พ.ศ.๒๕๔๙

	 ๓.	ดร.อรฐัา	รงัผึง้	และแพทยห์ญงิพมิพภ์า		เตชะกมลสุข,	รายงานการบาดเจบ็จากอบัุติเหตุขนสง่

ปี	๒๕๕๕,	สำานักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค

	 ๔.	ฐานข้อมูลผู้ป่วยจากชุดข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาล		๑๒	แฟ้ม	ปี	๒๕๕๑	รวบรวมโดย

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

						 ๕.	ฐานขอ้มูลผูป้ว่ยในรายบุคคล	หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้	สวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ

และครอบครวั	และประกนัสงัคม		รวบรวมโดยสำานักนโยบายและยทุธศาสตร	์สำานักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

						 ๖.	สำานักความปลอดภัย		กรมทางหลวง		กระทรวงคมนาคม

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม (V01 - V89)
	 เม่ือพิจารณาจำานวนผู้เสียชีวิตจากข้อมูลมรณบัตร	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวง

สาธารณสุข	พบว่า	 ในภาพรวมรอบสิบปีที่ผ่านมามีจำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยการมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี	๒๕๔๓	-	๒๕๔๔	แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี	๒๕๔๕	โดยอัตรา

ต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คนจาก	๒๐.๕			เป็น	๒๑.๓	หลังจากนั้นเริ่มมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ	ซึ่งอาจเป็น

ผลมาจากการดำาเนินงานของศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน	ได้กำาหนดให้อุบัติเหตุทางถนน

เปน็วาระแหง่ชาติ	และมีการดำาเนินงานตามยทุธศาสตรห์ลัก	๕	E	อยา่งต่อเนือ่ง	จนเม่ือป	ี๒๕๕๒	มีจำานวน

ผู้เสียชีวิตอยู่ที่	๙,๔๙๐	ราย	หรือคิดเป็นอัตราต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	เท่ากับ	๑๕.๐	ในปี	๒๕๕๓	

เป็นต้นมา	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มีการนำาข้อมูลมรณบัตรมาสอบทานกับหนังสือรับรอง

การตายเพือ่ปรบัสาเหตุการตาย	พบวา่	มีแนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก	๒๑.๖๑	ในป	ี๒๕๕๓	เปน็	๒๑.๘๗	

ในปี	๒๕๕๕	(ภาพที่	๖)

ภาพที่ ๖		จำานวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	จากอุบัติเหตุทางถนน	(V01-V89)	
ปี	๒๕๔๓-๒๕๕๕

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๓๖



แหล่งข้อมูล :	ข้อมูลมรณบัตร	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

							 										ปี	๒๕๕๓-๒๕๕๕	ข้อมูลจากมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย

	 										สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

ประเภทของผู้ใช้รถใช้ถนน

	 เม่ือพจิารณาสัดส่วนของผูเ้สยีชวีติแยกตามประเภทยานพาหนะทีร่ะบุประเภทของพาหนะแลว้						

(V01	-	V79)		พบว่า	จำานวนผู้เสียชีวิตในกลุ่มใช้รถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับหนึ่ง	เมื่อเทียบกับกลุ่ม

ผู้ใช้รถใช้ถนนประเภทอื่นๆ	รองลงมาเป็นกลุ่มที่ใช้รถยนต์

ภาพที ่๗ 	ร้อยละของการเสียชวีติจากการใชร้ถใชถ้นน	แยกตามประเภทของพาหนะท่ีระบุชนิดของยานพาหนะ		

(V01	-	V79)	ปี	พ.ศ.๒๕๕๕

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลจากมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย			สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	

																						สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที ่๕		จำานวนและรอ้ยละของการเสียชวีติจากการใชร้ถใชถ้นน	แยกตามประเภทของพาหนะท่ีระบุ

ชนิด	ของยานพาหนะ	(V02-V79)	๕	อันดับแรก	ปี	พ.ศ.๒๕๔๓	-	๒๕๕๕

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

ปี	พ.ศ.

1.	V20-V29	ผู้ใช้รถจักรยานยนต์

							จำานวน										3,146				3,504					3,974				4,246				3,939	 3,266			3,026				2,836			2,799		2,609			4,364					5,699					5,785

							ร้อยละ												24										28										30									33	 					32	 		31									29									28							29								27								61									66									65

2.	V40-V49	ผู้ใช้รถยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง

							จำานวน										3,054				2,417					2,210					1,853			1,095			1,574			1,505				1,384			1,339		1,368				1,697					1,617				1,684

							ร้อยละ													23									19										17									14	 						9										15									14									14								14						14								24									19										19
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ประเภท
	2543							2544							2545						2546						2547						2548	 	2549						2550					2551				2552	 			2553	 	2554						2555

ปี	พ.ศ.

3. V01-V09 คนเดินเท้า

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

								ร้อยละ	 		4												8												11											21									24	 					5	 		8											8											8	 							7	 		11	 10											10

4. V50-V59 ผู้ใช้รถปิคอัพหรือรถตู้

								จำานวน	 258								191									162								120							129								110							122								125						128	 					114							199									277									327

									ร้อยละ	 		2												2													1													1	 								1	 					1	 		1												1										1											1											3												4													4

5. V60-V69 ผู้ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่

								จำานวน	 144									94										141									84	 							79										65									53										48									31								57										38	 60											66

								ร้อยละ	 		1													1												1												1												1											1	 		1											0											0											1											1												1													1

แหล่งข้อมูล :	ข้อมูลมรณบัตร	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	 										ปี	๒๕๕๓-๒๕๕๕	ข้อมูลจากมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย	
																							สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์		สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
หมายเหตุ :					ปี	๒๕๔๕	-		๒๕๕๕	ไม่พิจารณา	V86	-	V89	

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๓๘



ภาพที่ ๘ 	อัตราตายของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	ปี	๒๕๕๕	
																แยกรายจังหวัด

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	
																							สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ผู้ป่วยในจากอบัุตเิหตทุางถนนท้ังหมด (V01-V89) และจากอบัุตเิหตรุถจกัรยานยนต ์
(V20-V29)

	 จากฐานข้อมูลสำานักงานกลางสารสนเทศบรกิารสุขภาพ	(สกส.)		สำานกังานประกนัสงัคม	(สปส.)						
และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	ของสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวง
สาธารณสุข			ปี	๒๕๕๒	-	๒๕๕๕	พบว่า	จำานวนผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด	(V01-V89)	
และจากอบัุติเหตุรถจกัรยานยนต์		(V20-V29)	ในป	ี๒๕๕๓	เพิม่ข้ึนจากป	ี๒๕๕๒	แต่หลงัจากปี	๒๕๕๓		
มีแนวโน้มลดลง	ดังภาพ	๙

ภาพที่ ๙	 จำานวนผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด	 (V01-V89)	และจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์			
(V20-V29)

แหล่งข้อมูล	:	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์		กระทรวงสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (V20-V29)
	 จากฐานข้อมูลสำานักงานกลางสารสนเทศบรกิารสขุภาพ	(สกส.)		สำานักงานประกนัสงัคม	(สปส.)
และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	ของสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวง
สาธารณสุข			ปี	๒๕๕๒-๒๕๕๔	พบว่า	ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ในภาพรวมเพ่ิมข้ึนทุกปีตลอด	๓	ปี	โดยมีค่าใช้จ่ายในปี	๒๕๕๒	ประมาณ	๒,๘๐๐	ล้านบาท	
ปี	๒๕๕๓	ประมาณ	๓,๒๐๐	ล้านบาท	และปี	๒๕๕๔	ประมาณ	๓,๓๐๐	ล้านบาท	
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๕. สถานการณ์การจมน้ำา

การจมน้ำาเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำากว่า	๑๕	ปี

ภาพที่ ๑๐ 	จำานวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	ของเด็กอายุต่ำากว่า	๑๕	ปี	จากการ
ตกน้ำา	จมน้ำา	ปี	พ.ศ.๒๕๔๒		-	๒๕๕๕

แหล่งข้อมูล	:	ข้อมูลมรณบัตร.	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์โดย :	กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ	สำานักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์การตกน้ำา จมน้ำาในเด็กไทย

	สถานการณ์ภาระโรคของทั่วโลก	(Global	Burden	of	Diseases)	ขององค์การอนามัยโลก	พบว่า	
การตกน้ำา	จมน้ำาเป็นสาเหตุนำาการเสียชีวิตใน	๑๐	อันดับแรกของกลุ่มเด็ก
	ทั่วโลกในกลุ่มเด็กอายุต่ำากว่า	๑๕	ปีเสียชีวิตจากการตกน้ำา	จมน้ำาปีละ	๑๓๕,๕๘๕	คน	
เฉลี่ยวันละ	๓๗๒	คน	
	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำานวนการเสียชีวิตจากการตกน้ำา	จมน้ำาปีละ	๓๒,๗๔๔	คน									
เฉลี่ยวันละ	๙๐	คน
	การตกน้ำา	จมน้ำาเปน็สาเหตุการเสยีชวีติอนัดับทีห่นึง่ของเด็กไทยอายตุ่ำากวา่	๑๕	ป	ีเม่ือเทยีบกบั
การเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ	ในทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ	
	อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการตกน้ำา	จมน้ำาของเด็ก	 (ปี	๒๕๔๖	-	๒๕๕๕)	
อยู่ในช่วง	๘.๔	-	๑๑.๕
	การเสียชีวิตจากการตกน้ำา	จมน้ำาของเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๔๒-		
๒๕๔๘	เฉลี่ยปีละ	๑,๔๕๕	คน	หลังจากนั้นเริ่มมีแนวโน้มลดลง	(กรมควบคุมโรคเริ่มดำาเนินการ
ป้องกันตั้งแต่ปลายปี	๒๕๔๙)	
	ในช่วง	๑๐	ปีที่ผ่านมา	(ปี	๒๕๔๖	-	๒๕๕๕)	มีเด็กอายุต่ำากว่า	๑๕		ปีเสียชีวิตจากการตกน้ำา	
จมน้ำา	ปีละ	๑,๒๙๘	คน
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	เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่จมน้ำาจะเสียชีวิต	(ร้อยละ	๔๑.๐)
	กลุ่มเด็กอายุต่ำากว่า	๑๕	ปีมีสัดส่วนการเสียชีวิตจากการตกน้ำา	จมน้ำาสูงถึงร้อยละ	๓๐.๒	ของ
ทุกกลุ่มอายุ
	เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการตกน้ำา	จมน้ำาสูงกว่าเพศหญิงประมาณ	๒	เท่าตัว	
	เด็กอายุต่ำากว่า	๕	ปี	และ	๕	-	๙	ปีมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ใกล้เคียงกัน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการตกน้ำา จมน้ำาในเด็กไทย

			เด็กมกัจะจมน้ำาเสยีชวีติพรอ้มกนัครัง้ละหลายๆ	คน	เนือ่งจากเด็กไม่รูว้ธีิการเอาชวีติรอดในน้ำา
และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน้ำา
	เด็กไทยอายุต่ำากว่า	๑๕	ปี	ว่ายน้ำาเป็นเพียงร้อยละ	๑๖.๓
		หากเด็กสามารถว่ายน้ำาเพือ่เอาชวิีตรอดได้จะชว่ยป้องกนัการจมน้ำาได้มากกวา่เด็กทีไ่ม่สามารถ
ว่ายน้ำาได้ถึง	๔	เท่าตัว
	เดือนเมษายนมีจำานวนการเสียชวีติจากการตกน้ำา	จมน้ำามากทีส่ดุ	(คา่เฉลีย่ปี	๒๕๔๖	-	๒๕๕๕)	
เท่ากับ	๑๖๘	คน	(เฉลี่ยวันละเกือบ	๖	คน)	รองลงมาคือเดือนมีนาคมและพฤษภาคม	มีจำานวนเกือบ	
๑๔๓	คน	และเดือนตุลาคม	๑๔๑	คน	ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา	
	ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน	(มี.ค.-พ.ค.)	มีเด็กตกน้ำา	จมน้ำา	สูงถึง	๔๕๒	คน	
(ค่าเฉลี่ยปี	๒๕๔๖-๒๕๕๕)
	วันหยุดสุดสัปดาห์	(วันเสาร์และวันอาทิตย์)	และช่วงเวลา	๑๒.๐๐-๑๗.๕๙	น.	เป็นช่วงที่มี
การเกิดเหตุสูงสุด		
		ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมีอตัราการเสียชวีติสงูทีสุ่ด	รองลงมาคือ	ภาคกลาง	ภาคเหนอื	และภาคใต้	
	แหล่งน้ำาที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ำา	จมน้ำาสูงที่สุด	คือ	แหล่งน้ำาธรรมชาติ	(ร้อยละ	๔๙.๙)	
รองลงมาคือสระว่ายน้ำา	(ร้อยละ	๕.๔)	และอ่างอาบน้ำา	(ร้อยละ	๒.๕)
	การด่ืมแอลกอฮอลก์อ่นลงเลน่น้ำาเปน็ปจัจยัเส่ียงหน่ึงทีก่อ่ให้เกดิการตกน้ำา	จมน้ำา	โดยรอ้ยละ	๑.๒	
ของกลุ่มเด็กอายุต่ำากว่า	๑๕	ปี	ที่บาดเจ็บรุนแรงจากการตกน้ำา	จมน้ำามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		
	อายุต่ำาที่สุดของเด็กที่พบว่าจมน้ำาและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	คือ	๗	ปี		
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ส่วนที่ ๔
ผลการดำาเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บที่สำาคัญ



	 สำานักโรคไม่ติดต่อดำาเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค 
ปัจจัยความสำาเร็จ ข้อเสนอแนะ และผลการดำาเนินงาน ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

	 ๑.	บางโครงการต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ	ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก	และได้ข้อมูลไม่ครบ

	 ๒.	บางโครงการต้องแก้ปัญหาระหว่างดำาเนินงาน	เช่น	โครงการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงาน

ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ	 ผู้รับผิดชอบได้พยายามประสาน

และติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อมารับงาน	แต่เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะที่มีผู้เชี่ยวชาญน้อย	จึงไม่มีผู้เชี่ยวชาญ

มารบังาน	จงึต้องปรบัการดำาเนินงานโดยการค้นควา้	รวบรวม	วเิคราะห	์สังเคราะหข์อ้มูลท้ังในและนอก

ประเทศตามช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้	และจัดประชุมเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง

กับเกลือและเครือข่ายมาร่วมให้ข้อคิดเห็น	 เพื่อพัฒนาทิศทางการดำาเนินงานฯ	ให้เหมาะสมกับบริบท

ของประเทศไทย	เป็นต้น

	 ๓.	คณะทำางานจัดการความรู้ของสำานักโรคไม่ติดต่อเป็นทีมงานใหม่	 ซ่ึงยังขาดประสบการณ์

และทักษะในงานจัดการความรู้	

	 ๔.	ความเข้าใจเรื่อง	PMQA	ของบุคลากรสำานักโรคไม่ติดต่อยังไม่ทั่วถึง	และกระบวนการใน

แต่ละหมวดมีความซับซ้อน	ต้องทำาความเข้าใจอย่างมาก	และต้องศึกษาความเชื่อมโยงกัน	

	 ๕.	การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการตอบแบบสำารวจต่างๆ	ยังได้รับความร่วมมือค่อนข้างน้อย

ปัจจัยความสำาเร็จ/ปัจจัยสนับสนุน

	 ๑.	ผูบ้รหิารของสำานักโรคไมติ่ดต่อเหน็ความสำาคัญ	และใหก้ารสนับสนนุการดำาเนินงานโครงการ
และได้รบังบประมาณสนับสนุนท่ีเพยีงพอ	และผูร้บัผดิชอบโครงการส่วนใหญมี่ความเขม้แข็ง	สามารถ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ	ระหว่างดำาเนินโครงการให้ผ่านไปได้ด้วยดี
	 ๒.ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ	กรมควบคุมโรค	และ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
	 ๓.	บางโครงการได้รบัความสำาคัญและความสนใจจากทกุภาคส่วน	เชน่	การจัดการลดการบรโิภค

เกลือ	มีหลายภาคีเครือข่ายให้ความสำาคัญมาร่วมดำาเนินการ	เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	การพฒันาบุคลากรเป็นสิง่ทีดี่มาก	เพราะบุคลากรเป็นส่วนหน่ึงทีท่ำาใหอ้งค์กรกา้วไปข้างหน้า	
และมส่ีวนผลกัดันใหอ้งค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ทีอ่งคก์รต้ังไว	้จงึควรจะใหมี้ส่วนรว่มในการพฒันา
อย่างเท่าเทียมกัน
	 ๒.	ควรมีการจัดอบรม	ศึกษาดูงาน	เช่น	เรื่องการจัดการความรู้ให้บุคลากรกรมควบคุมโรค	
	 ๓.	ควรประชาสัมพันธ์เว็บไซด์คลังความรู้ให้มากขึ้นและหลายช่องทางมากกว่าเดิม
	 ๔.	ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรของสำานักโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง
	 ๕.	ควรมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเชิงบูรณาการของ	PMQA	
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การจัดตั้งศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กรมควบคุมโรค

วัตถุประสงค์
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	 ๑.	แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำางานจัดตั้งศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพฯ											

	 ๒.	ดำาเนินการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฯ	เครื่องมือ	แบบประเมิน			

ซึ่งศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	(Health	Coaching	Center	:	HCC)	หมายถึง	ศูนย์/หรือ

หนว่ยบริการทางสุขภาพท่ีจดัต้ังขึน้ในสถานบรกิารสาธารณสุข	สำาหรบัชว่ยปรบัเปลีย่นผูร้บับรกิารใหมี้

พฤติกรรมสขุภาพอยา่งเหมาะสม	สามารถพึง่ตนเองด้านสขุภาพได้อยา่งยัง่ยนื	มีเปา้หมายการใหบ้รกิาร	

ได้แก่	เพิม่แรงจงูใจภายในของผูร้บับรกิาร	ลดแรงต้านของผูร้บับรกิาร	และเพิม่โอกาสของการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม	 ซ่ึงประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับสถานบริการคือ	บุคลากรได้รับการพัฒนา

ศักยภาพในการดำาเนนิงานปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพและเพิม่ประสิทธิภาพบรกิาร		เป็นการเพิม่ความ

รว่มมือทัง้ใน/ระหวา่งวชิาชพี	และเกดิสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูร้บับรกิารและชมุชน	และชว่ยลดต้นทนุคา่

รักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ	สำาหรับผู้รับบริการจะทำาให้เกิดแรงจูงใจและมีแนวทางในการ

ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง	และช่วยใหผู้ป่้วยเบาหวาน/ความดันโลหติสูงสามารถควบคุม

ระดับน้ำาตาล/ความดันโลหิตได้ดีขึ้น	ลดภาวะแทรกซ้อน

	 ๓.	สง่แบบสำารวจความพรอ้มในการจดัต้ังศูนยก์ารปรกึษาพฒันาพฤติกรรมสุขภาพทาง	E-mail	

ให้กับ	สคร.	๑๒	เขต	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดสมัครเข้าร่วมจัดตั้งศูนย์

การปรกึษาพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ	และมีหนว่ยงานสมัครเขา้รว่มการจดัต้ังศูนยท้ั์งหมด	๑๖หน่วยงาน	

(เป้าหมายหลกัคือ	สถานบรกิารสาธารณสขุระดับทติุยภมิูขึน้ไป	เป้าหมายรอง	คอื	สถานบรกิารสาธารณสขุ

ระดับปฐมภูมิที่มีความพร้อม)

	 ๔.	จัดประชุมเพื่อจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	
โดยนำา	(รา่ง)	แนวทางทางการดำาเนนิงานศูนยก์ารปรกึษาพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ	ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา		
ให้ข้อเสนอแนะ	และคณะทำางานได้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางฯ	ตามข้อเสนอแนะ	 มีหัวข้อ/เน้ือหาหลัก	
ประกอบด้วย	 	 ความหมายของศูนย์	 กลวิธีการดำาเนินงาน	 เป้าหมายการให้บริการ	กลุ่มสถานบริการ
สาธารณสุขเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	แนวทางบริหารจัดการในการจัดต้ังศูนย์การปรึกษา
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	ขั้นตอนการดำาเนินงานจัดบริการการปรึกษา	ขั้นตอนให้การปรึกษาเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	การจัดเก็บข้อมูลบริการปรึกษา	การติดตามประเมินผล	
และแบบบันทึกและแบบรายงานผล	และจัดพิมพ์แนวทางการดำาเนินงานศูนย์การปรึกษาพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ	จำานวน	๑,๐๐๐	เล่ม	

	 ๑.	 เพื่อจัดต้ังศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการให้บริการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ

	 ๒.	 เพื่อจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานการให้บริการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ			

ในศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ผลการดำาเนินงาน



	 ๕.	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำาเนินงานศูนย์การปรึกษา

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	๒	ครั้ง	 เป็นการจัดอบรมแก่บุคลากรสาธารณสุขท่ียังไม่ได้ผ่านการอบรม

หลักสูตรการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพลดเส่ียงลดโรคไม่ติดต่อ	และอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การให้คำาปรึกษาขั้นสูงด้านอาหาร	ออกกำาลังกาย	และการเลิกบุหรี่	รวม	๑๑๐	คน

	 ๖.	ประสานกับหน่วยบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมการจัดต้ังศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ	จำานวน	๑๖	แหง่	เพือ่ติดตามผลการดำาเนินงานการจัดต้ังศูนยก์ารปรกึษาพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ	

และจดัประชุมเชงิปฏิบัติการสรปุและติดตามผลการดำาเนนิงานการจดัต้ังศูนยก์ารปรกึษาพฒันาพฤติกรรม

สุขภาพกับ	สคร.,	สสจ.,	สถานบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ	และวิทยากร				ซึ่งจัดประชุมสรุป

และติดตามผลการดำาเนินงานการจัดต้ังศูนย์การปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	 	 มีผู้เข้าร่วมประชุม

จำานวน	๘๐	คน

				 การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด                                    
ในสถานบริการสาธารณสุข                                 																																																																					

วัตถุประสงค์

	 เพือ่พฒันาเครือ่งมอืประเมินความเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืดในสถานบรกิารสาธารณสขุ

ผลการดำาเนินงาน

	 ๑.	ดำาเนนิการแต่งต้ังทีป่รกึษา/ผูเ้ชีย่วชาญ/คณะทำางานในการพฒันาเครือ่งมือประเมิน	ความเส่ียง

ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในสถานบริการสาธารณสุข

	 ๒.	 ศึกษา	ทบทวน	องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินความเส่ียงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือดในสถานบริการสาธารณสุข

											 ๓.	 จัดประชุมท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ	 /	คณะทำางานในการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงฯ				

เพื่อพิจารณาและร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ	(ร่าง)	เครื่องมือประเมินความเสี่ยงฯ	

	 ๔.	ทดสอบการใชเ้ครือ่งมือประเมินฯ	ณ	จงัหวัดพระนครศรอียุธยา	นำาผลการทดสอบมาปรบัแก้

ตามความเหมาะสมและส่งให้ที่ปรึกษาทาง		e-mail		เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

วัยทำางาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี ๒๕๕๖                                               

วัตถุประสงค์

	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการ	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข

ผลการดำาเนินงาน

	 ๑.	ทบทวนองค์ความรู้ในเรื่อง	วิสาหกิจชุมชน	โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	และแต่งตั้งที่ปรึกษา	๑๖	คน		

และคณะทำางานแบ่งออกเป็น	๖	คณะ	ประกอบด้วย	คณะทำางานส่วนกลาง	๕๗	คน	คณะทำางานส่วน

ภาคกลาง	๑๕	คน	คณะทำางานส่วนภาคตะวันออก	๑๑	คน	คณะทำางานส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

๘	คน	คณะทำางานส่วนภาคเหนือ	๕	คน	และคณะทำางานส่วนภาคใต้	๖	คน	และมีคณะกรรมการ

ด้านการตรวจประเมินสถานประกอบการ	๑๖	คน

	 ๒.	ดำาเนินการสนับสนุนด้านวิทยากรแก่บริษัท	Honda	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒	ครั้ง

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๔๖



	 ๓.	ติดตามและสนับสนุนส่งเสรมิ	สถานประกอบการนำารอ่งในการดำาเนินงานสถานประกอบการ

ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข	จำานวน	๓	ครั้ง

											 ๔.	ประชุมเชิงปฏบิติัการคณะทำางานเพือ่จดัทำาแนวทางการดำาเนนิงานสถานประกอบการปลอดโรค	

ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข	รวม	๘	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน	๑๓๐	คน

	 ๕.	จัดพมิพห์นงัสอืการดำาเนนิงานตามเกณฑก์ารพฒันาสถานประกอบการฯ	จากชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแหง่ประเทศไทย	จำากดั	และสนับสนนุเกณฑก์ารพฒันาสถานประกอบการปลอดโรค	ปลอดภยั	

ให้กับ	สคร.	๑๒	แห่ง	และ	สสจ.ทั่วประเทศ	 			

	 ๖.	ประชมุเชงิปฏบัิติการชีแ้จงการตรวจประเมินสถานประกอบการ	ปลอดโรค	ปลอดภยั	กายใจ

เป็นสุข	และจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน	ปลอดโรค	ปลอดภัย			

กายใจเป็นสุขและจัดส่งให้กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ	ทั้ง	๗๖	จังหวัด

	 ๗.	จัดอบรมการตรวจประเมินสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจ

เป็นสุข	ให้กับคณะตรวจประเมินจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

	 ๘.	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบโล่รางวัล	สถานประกอบการปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจ

เป็นสุข	มีผูเ้ขา้รว่ม	๒๕๐	คน	มีผลดังนี	้บรษิทั	ปนูซีเมนต์ไทย	จำากัด(โรงงานเขาวง	จ.สระบรุ)ี	ได้โลท่อง	

บรษิทั	อนิโนเฟรช	จำากดั	จ.นครนายก	และบรษัิท	ยเูนีย่นโฟรเซ่นโปรดักส์	จำากดั	จ.สมุทรสาครได้โล่เงนิ	

	 ๙.	ส่งมอบงานใหส้ำานักโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอ้มดำาเนนิการต่อในปี	๒๕๕๗

การขยายผลการพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงานป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ขยายผลการพฒันาศักยภาพการดำาเนินงานปอ้งกนัควบคมุโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	(รพ.สต.)

ผลการดำาเนินงาน

	 ๑.	ทบทวนองค์ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	คลินิก	NCD	 คุณภาพ	และองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การดำาเนินงานและพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำาบล

	 ๒.	จดัทำาคำาส่ังแต่งต้ังท่ีปรกึษาฯ/คณะทำางานในการปรบัปรงุคู่มือการพฒันาศักยภาพ		การดำาเนนิ

งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบล	(รพ.สต.)	และ	จดัประชมุ

เชงิปฏบิติัการท่ีปรกึษาฯ/คณะทำางานและผูเ้ก่ียวข้องในการปรบัปรงุคูมื่อและขยายผลการพฒันาศักยภาพ

การดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ	รพ.สต.	จำานวน	๑	ครั้ง

	 ๓.	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ของรพ.สต.	กลุ่มเป้าหมายมาจาก	สสจ.และ	รพ.สต.และนักวิชาการจาก	สคร.๑,	๒,	๓,	๔,	๕,	๘,	๑๑	

และ	๑๒	รวมทั้งสิ้น	๘๒๐	คน	

	 ๔.	พัฒนา		ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ	รพ.สต.	

และสนับสนุนคู่มือการพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงานฯ	ให้กับรพ.สต.ขนาดใหญ่ของ	สคร.ที่	๑	 -	๑๒	

จำานวน		๒,๓๐๐	เล่ม
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การพัฒนาคู่มือและเครื่องมือประเมินการบริการของคลินิก NCD คุณภาพ

วัตถุประสงค์

	 เพื่อพัฒนาคู่มือและเครื่องมือประเมินการบริการของคลินิก		NCD		คุณภาพให้มีคุณภาพ

อย่างแท้จริง	และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการบริการของคลินิก	NCD	คุณภาพ

ผลการดำาเนินงาน

	 ๑.	จัดทำาคำาสั่งกรมควบคุมโรคแต่งตั้งคณะทำางานพัฒนาคู่มือและเครื่องมือประเมินการบริการ

ของคลินกิ	NCD	คุณภาพ	และรวบรวมและทบทวนเอกสารต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	รวมท้ังวางแผนการพฒันา

คู่มือและเครื่องมือประเมินการบริการของคลินิก	NCD	คุณภาพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการฯ

	 ๒.	ประชมุคณะทีป่รกึษาและคณะทำางานพฒันาคู่มือและเครือ่งมือประเมินการบรกิารของคลนิกิ	

NCD	คุณภาพ	เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ	(ร่าง)	เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของ

คลินิค	NCD	คุณภาพ	จำานวน	๒	ครั้ง	ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ปรับเกณฑ์การประเมิน

เชิงคุณภาพของคลินิค	NCD	คุณภาพ	และมีมติต่างๆ	ดังนี้

	 ๑)	 ให้นำาเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของคลินิค	NCD	 คุณภาพที่ได้ไปทดลองใช้	 (Try	 out)	

ก่อนนำาไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคลินิก	NCD	คุณภาพ

	 ๒)	 จัดทำาคำาส่ังกรมควบคุมโรคแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำางานตรวจประเมิน			

เชงิคณุภาพของหน่วยบรกิารสาธารณสขุในการดำาเนนิงานคลนิิก	NCD	คณุภาพ	เพือ่ออกตรวจประเมิน

การดำาเนนิงานคลนิกิ	NCD	คณุภาพเชงิคณุภาพ	ซ่ึงคณะทำางานฯ	มีนกัวชิาการของ	สคร.ทัง้	๑๒	เขตรวม

อยู่ด้วย	โดยการคดัเลอืก	๑๒	จงัหวดั/๑๒	เครอืขา่ยบรกิาร	ประเมินใน	รพศ./รพท.	๑	แหง่	และ	รพช.ขนาด

กลาง	-	ใหญ่	๓	แห่ง	รวม	๔	แห่ง/จังหวัด	ระยะเวลาดำาเนินการในช่วงปลายเดือนสิงหาคม	-	กันยายน	

๒๕๕๖	ซ่ึงคณะทำางานตรวจประเมินฯ	ออกประเมินรว่มกบั	สคร.ทีร่บัผดิชอบจังหวัดในเครอืขา่ยบรกิาร

	 ๓.	คณะทำางานพฒันาคู่มือและเครือ่งมือประเมินการบรกิารของคลนิิก	NCD	คณุภาพดำาเนินการ	

Try	out	เครื่องมือฯ	ที่	รพ.พระนครศรีอยุธยา	และ	รพ.บางปะอิน	โดยกลุ่มเป้าหมายที่ทำาการสัมภาษณ์		

๔	กลุ่ม	ประกอบด้วย	ผู้บริหารโรงพยาบาล,	ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดการคลินิก	NCD	คุณภาพ,	ผู้ปฏิบัติงาน

ในคลินิกฯ	/	ผู้รับบริการ	และผู้เชื่อมโยงชุมชน/งานเวชกรรมสังคม	/	PCU	/อสม.

	 ๔.	ดำาเนนิการจดัประชมุเพือ่สรปุและทบทวนผลการทดสอบคูมื่อเกณฑป์ระเมินเชงิคุณภาพของ

การดำาเนินงานคลินิก	NCD	คุณภาพ	จากการ	Try	out	และได้ปรับปรุงเครื่องมือการประเมินฯ	ให้เหมาะสม	

พร้อมนำาไปใช้

	 ๕.	จัดพิมพ์คู่มือประเมินการบริการของคลินิก	NCD	คุณภาพจำานวน	๑,๐๐๐	เล่ม	 เพื่อเผยแพร่

ให้กับ	สคร.๑	-	๑๒	และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

การจัดทำาคู่มือการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำาหรับอาสาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อจัดทำาคู่มือการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	สำาหรับ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน/นักสุขภาพครอบครัว/แกนนำาสุขภาพประจำาครอบครัว

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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												 ๒.	 เพื่อขยายการดำาเนินงานการให้บริการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน/นักสุขภาพครอบครัว/แกนนำาสุขภาพประจำาครอบครัว

ผลการดำาเนินงาน

	 ๑.	 จัดทำาคำาส่ังแต่งต้ังท่ีปรึกษา/คณะทำางานจัดทำาคู่มือการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	

ลดเส่ียงลดโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัฯ	และประชมุคณะทำางานฯ	เพือ่กำาหนดแนวทางการจัดทำาคูมื่อการปรกึษา

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯ	๒	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมประชุม	๒๙	คน

	 ๒.	ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาคู่มือการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	ลดเส่ียงลดโรค

ไม่ติดต่อเรือ้รงัฯ	กลุม่เปา้หมายเปน็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	(อสม.)	นกัสุขภาพครอบครวั	

(นสค.)	แกนนำาสุขภาพประจำาครอบครัว	(กสค.)	กรมควบคุมโรค	กรมสุขภาพจิต	มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ

จำานวน	๓๐	คน

การสอบสวนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากโรคไม่ติดต่อ

วัตถุประสงค์ 		เพื่อสอบสวนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากโรคไม่ติดต่อ

ผลการดำาเนินงาน	 	ทบทวนวรรณกรรมและจัดทำาแนวทางการสอบสวนการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำา			

ในโรงพยาบาลจากโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	(MI)	

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและโรควิถีชีวิต

วัตถุประสงค์

	 ๑.	สร้างเครือข่ายและกลไกการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและโรควิถีชีวิตในทุกระดับ

	 ๒.			พฒันาศักยภาพบคุลากรใหเ้กดิการใชข้อ้มูลจากการเฝา้		เพือ่การปอ้งกนัควบคุมปัจจยัเส่ียง

และโรควิถีชีวิต

ผลการดำาเนินงาน

	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกิดการใช้ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันควบคุมปัจจัยเส่ียง

และโรควิถีชีวิต	สำาหรับบุคลากรในสำานักโรคไม่ติดต่อและบุคลากรของสำานักงานป้องกันควบคุมโรค

เขต	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน	๖๕	คน	และต่ออายุลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟแวร์	โปรแกรม	SAS	เวอร์ชั่น	

๙.๑.๓	

การพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
ในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

วัตถุประสงค์

	 เพือ่พฒันารปูแบบแนวทางการดำาเนินงานเพือ่การลดการบรโิภคเกลอื	(Salt-reduction	Preventive	

Program)		ที่เหมาะสม		สอดคล้องกับประสบการณ์การดำาเนินงาน		เพื่อนำามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน

การดำาเนินงานป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือต่อไปในอนาคต	

และเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	 (Network	 collaboration)	 ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

(Stakeholder)	หน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
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ผลการดำาเนินงาน

										๑.	จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของโครงการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานป้องกันการเกิด

โรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ	 ดังนี้	 	 รศ.นพ.สุรศักดิ์	 กันตเวสศิริ	 ,รศ.ดร.ลือชัย	

ศรีเงินยวง,	นพ.วิชช์	เกษมทรัพย์,	พญ.ฉายศรี	สุพรศิลปชัย	และ	พญ.แสงโสม	สีนะวัฒน์	เพื่อประสาน

ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ให้สามารถดำาเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ		

เสนอแนวทางการดำาเนินการ/กรอบแนวทางเพือ่พฒันารปูแบบการดำาเนินปอ้งกนัการเกดิโรคไม่ติดต่อ

ในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

										๒.	จัดประชุมราชการเพื่อเสนอและถ่ายทอดข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ให้กับ		

ทีป่รกึษาและคณะทำางานของสำานักโรคไม่ติดต่อ	โดยมีวตัถปุระสงค์	เพือ่นำาเสนอขอ้มูลใหก้บัท่ีปรกึษา

และคณะทำางาน		ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาของการบริโภคเกลือ	ซึ่งต้องมีความจำาเป็น

เรง่ด่วนต้องดำาเนนิงาน	และ	รว่มกนัวางแผนการดำาเนินงาน	โดยทีป่ระชุมได้เหน็พอ้งกนัวา่	การรวบรวม

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ควรต้องมีไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการดำาเนินงาน	และใช้เป็นหลักฐาน

ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน		ในส่วนของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติฯ		ที่วางแผนจะจัดนั้น	

แต่ควรเพิม่หน่วยงาน	จากสว่นกลางทีเ่กีย่วขอ้ง	นอกเหนือจากกรมอนามัย	กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ	

เพื่อได้บทเรียนที่หลากหลายมากขึ้น

	 ๓.	การดำาเนนิงานเพือ่รวบรวมองคค์วามรูท่ี้เกีย่วข้องกบัการบรโิภคเกลอื	ได้แก	่สถานการณ์ของ

การบริโภคเกลอื,	ผลกระทบของการได้รบัเกลอืเกนิ	รวมถงึแนวทางรปูแบบและนโยบายท่ีเกีย่วข้องกบั		

การดำาเนินงานเพื่อลดการบริโภคเกลือ	 ซ่ึงดำาเนินงานโดยคณะทำางานและผู้เชี่ยวชาญ	 (Expert	 person)					

ที่ได้จัดจ้างเหมา	มาเพื่อร่วมดำาเนินการดังกล่าวและเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมนี้	 จะเป็น					

สว่นหนึง่ของรายงานผลการทบทวนรปูแบบการดำาเนนิงานป้องกนัการเกดิโรคไม่ติดต่อในวถิชีวีติด้วย

การลดการบริโภคเกลือ

	 ๔.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์รูปแบบ(Program)	และค้นหาแนวทางการดำาเนินการ		

ที่เหมาะสม	(Campaigns)		ในการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิตด้วยการลดการบริโภคเกลือ

โดยการระดมความคิด	(Brain	Strom)	ร่วมกับคณะที่ปรึกษา		ผู้เชี่ยวชาญคณะทำางานและเครือข่ายการ				

ร่วมดำาเนินการ	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	 คือ	 บุคลากรจากสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 ๑-๑๒	และ

บคุลากรจากหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข		ซ่ึงผูเ้ข้ารว่มประชมุได้มีโอกาสในการเรยีน

รู	้และแลกเปลีย่นองค์ความรู	้ประสบการณใ์นการดำาเนินงานปอ้งกนัการเกดิโรคไม่ติดต่อในวิถชีีวิตด้วย

การลดการบริโภคเกลือรว่มกนัได้รว่มเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ	และได้ข้อเสนอแนะท่ีสำาคัญและนา่สนใจ	

คือ	ควรพัฒนารูปแบบชุดเครื่องมือที่เหมาะสมกับการดำาเนินงานในพื้นที่	โดยสามารถนำาไปใช้

ในการดำาเนินงาน	เพื่อลดการบริโภคเกลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และควรพัฒนาชุดเครื่องมืออยู่

บนพื้นฐานว่าต้องน่าสนใจและใช้ได้ง่าย

	 ๕.	จดัประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืการพฒันาและจดัทำาส่ือให้ความรูส้ำาหรบั	อสม.	รว่มกบัภาคเครอืข่าย	

ได้แก่	สมาคมนักกำาหนดอาหาร	สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	สถาบันโภชนาการ	แผนงาน

เครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ		สำานักโภชนาการ	กองออกกำาลังกาย	เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม

	 ๖.	จดัทำารปูเลม่รายงาน	“รายงานผลการทบทวนรปูแบบการดำาเนนิงานปอ้งกนัการเกดิโรคไม่ติดต่อ

ในวถีิชวีติด้วยการลดการบรโิภคเกลอื”	เพือ่เปน็องค์ความรูข้องหน่วยงาน	และแจกจา่ยไปยงัสำานกังาน

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๕๐



ป้องกันควบคุมโรคที่	๑-๑๒	และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	จำานวนแห่งละ	๕	เล่ม	เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ	

สามารถนำาหลักฐานเชิงประจักษ์และบทเรียนต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานเพ่ือลดการบริโภคเกลือผ่านมา

ไปประยกุต์ใชแ้ละประกอบการดำาเนินงานของแต่ละพืน้ทีไ่ด้เหมาะสม	สอดคลอ้ง	และมีประสทิธิภาพ			

คนควบคุมโรค ลดเสี่ยง ลดอ้วน ได้บุญล้นใจ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วัตถุประสงค์

	 เพื่อสร้างกระแสการต่ืนตัวเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้	 ส่งเสริมให้

บคุลากรกรมควบคมุโรคเกดิความตระหนักถงึผลของความอว้น	และปรบัพฤติกรรม	สนับสนุนโครงการ	

“ลดอว้น สรา้งบุญ”	ของกระทรวงสาธารณสุข	และเพือ่ส่ือสารและประเมินผลการดำาเนินงานโครงการฯ

ภายในกรมควบคุมโรค

ผลการดำาเนินงาน

	 จากการดำาเนินโครงการเพื่อส่ือสารความเสี่ยงให้บุคลากรกรมควบคุมโรครับรู้ข้อมูล	ข่าวสาร	

อนัตรายของความอว้น	น้ำาหนกัเกนิ	แนะนำาแนวทางลดน้ำาหนกัอยา่งถกูวธีิ	เพือ่ปอ้งกนัการเกดิโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง	โดยมีกิจกรรมสำาคัญ	ดังนี้

	 ๑.	การส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพือ่ใหทุ้กสำานักในหนว่ยงานของกรมควบคมุโรคทราบอยา่งท่ัวถงึ	

และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการผ่านสื่อต่างๆ	 เช่น	จัดทำาหนังสือราชการเชิญชวนทุกหน่วยงานภายใน		

กรมควบคุมโรคเข้าร่วมโครงการ	จัดประชุม	video	conference	เพื่อชี้แจงการดำาเนินโครงการให้กับ

หนว่ยงานต่างๆ	ภายในกรมควบคุมโรคท้ังส่วนกลางและส่วนภมิูภาค	จดัทำาส่ือส่ิงพมิพต่์างๆ	ประชาสัมพนัธ์

โครงการและให้ความรู้ในการลดน้ำาหนักด้วยหลักใส่ใจ	๓	อ.	บอกลา	๒	ส.	ได้แก่	แผ่นพับ	โปสเตอร์	

และ	roll	up	เผยแพร่ผ่าน	facebook		เว็บไซด์	www.thaincd.comและ	ติด	roll	up	ณ	ถนนความรู้	

กรมควบคุมโรค	ตึกกรมควบคุมโรค

	 ๒.	จดัมหกรรมคนควบคมุโรค	มีกิจกรรมการบรรยายการซักถามการลดน้ำาหนักโดยทมีวิทยากร

จากมหาวิทยาลัยบูรพา	และจัดคลินิกให้คำาปรึกษาลดอ้วนเข้าพรรษาเป็นรายบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติตัว

ลดอ้วนอย่างเหมาะสม	จำานวน	๒	ครั้ง

	 ๓.	ติดตามและประเมินผลการลดน้ำาหนักลดอ้วนเดือนละ	๑	ครั้ง	รวม	๒	ครั้ง

ผลการดำาเนินงานและการให้รางวัล	

	 ภายหลงัการชีแ้จงการจดัทำาโครงการมีหน่วยงานสนใจเข้ารว่มสมัครโครงการดังกลา่ว	ทัง้หมด	

๑๖	หน่วยงาน	โดยเป็นหน่วยงานจากส่วนภูมิภาค	๘	หน่วยงานและจากส่วนกลาง	๘	หน่วยงาน

ในโครงการตั้งเป้าหมายที่จะให้รางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	๓	ประเภทดังนี้

	 ๑.	มอบโลร่างวลัสำาหรบัหนว่ยงานทีส่ามารถลดน้ำาหนกัไดม้ากทีส่ดุ	(โดยคำานวณจากรอ้ยละ

ของน้ำาหนักที่ลดได้	)	จำานวน	๓	รางวัล	และหน่วยงานที่ได้รับรางวัล	ได้แก่	สำานักงานคณะกรรมการ

ควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	สำานักงานป้องกนัควบคุมโรคที	่๑๑	นครศรธีรรมราชและกลุม่ตรวจสอบภายใน
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	 ๒.	มอบประกาศนียบตัรแกห่นว่ยงานท่ีสนับสนุนการดำาเนนิงานในโครงการ	๑๖	หนว่ยงาน	ไดแ้ก	่	

กลุม่ตรวจสอบภายใน	สำานักงานเลขานุการกรม	สถาบนับำาราศนราดูร	สถาบนัราชประชาสมาสัย	สำานกั

โรคไม่ติดต่อ	สำานักโรคติดต่ออุบัติใหม่	สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	สำานัก

โรคเอดสแ์ละวณัโรคฯ	สคร.ที	่๑	กรงุเทพ,	สคร.ที	่๒	สระบรุ,ี	สคร.ที	่๔	ราชบรุ,ี	สคร.ที	่๕	นครราชสมีา,		

สคร.ที่	๗	อุบลราชธานี,	สคร.ที่	๘	นครสวรรค์,	สคร.ที่	๑๑	นครศรีธรรมราช	และสคร.ที่	๑๒	สงขลา

	 ๓.	ประกาศนยีบัตรสำาหรบัผูเ้ขา้รว่มคลนิกิใหค้ำาปรกึษาจำานวน	๕๕	รายภายหลงัการประเมนิผล

ครั้งสุดท้าย	พบว่า	 มีหน่วยงานในกรมควบคุมโรคเข้าร่วมโครงการ	๑๖	หน่วยงาน	 เป็นบุคลากรท้ังหมด	

๓๘๐	คน	เป้าหมายน้ำาหนักที่ต้องการลดคือ	๗๓๖.๘	กิโลกรัม	บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ

ลดน้ำาหนักรวมกันได้	๓๖๒.๖	กิโลกรัม		และมียอดเงินบริจาคเพื่อ	สบทบทำาบุญ	๓,๘๙๗	บาท	

(สามพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)	

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในยุคดิจิตอล (TV Online)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อสร้างรูปแบบและพัฒนาช่องทางสื่อสารด้วย	TV	Online	เพิ่มความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์

การความรุนแรง	 เหตุปัจจัยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	และแนวทางในการดูแลและป้องกัน	โดยเฉพาะ	

อย่างยิ่ง	 โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง,	 โรคหัวใจและหลอดเลือด,	 โรคหลอดเลือดสมอง			

(อัมพฤกษ์	อัมพาต)	จนนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการลดเสี่ยงลดโรค

ผลการดำาเนินงาน

	 ๑.	จดัทำาคำาส่ังแต่งต้ังทีป่รกึษาและคณะทำางานฯ	เพือ่วางแผนกำาหนดรปูแบบและความเหมาะสม

ของรายการที่จะออกอากาศผ่าน	TV	Online	และประชุมที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและกำาหนดรูปแบบและ

ความเหมาะสมของรายการที่จะออกอากาศผ่าน	TV	Online	ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง

จัดทำารูปแบบการสื่อสารผ่าน	TV	Online	โดยเลือกกลุ่มเปา้หมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น	(ระดบัชั้นมธัยมศึกษา)				

ทำาเป็นตอนๆ	จบในตอนๆละ	ประมาณ	๕	นาที	จำานวน	๕	ตอน	ผ่านช่องทาง	online	ควรมีการประเมิน

การรับรู้และความพึงพอใจสื่อ	TV	Online	เพื่อนำาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบของสื่อ			

ให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่อไป

	 ๒.	 รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 เพื่อจัดทำาร่างและออกแบบบท	 	TV	Online						

ในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความความตระหนัก	ปรับพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

	 ๓.	ผลิตวีดีทัศน์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ	จำานวน	๕	เรื่อง	คือ	๑)	“มันไปมั๊ย”	

(ภาวะน้ำาหนกัเกนิและอว้น)				๒)	“APP	ใหม.่..หุน่สวย	สขุภาพดี”	(กจิกรรมทางกายและการออกกำาลงั

กาย)						๓)	“ผัก	๗	สี	ดี	๗	หน”	(การรับประทานผักและผลไม้)	๔)	“๑๖๐๐	ไลค์”	(การงดสูบบุหรี่)	และ		

	๕)	“ชนแก้วใบสุดท้าย”	(การงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)	เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้และลดพฤติกรรม

เสี่ยงโรคไม่ติดต่อให้แก่กลุ่มวัยรุ่น	โดยเผยแพร่ผ่าน	2	ช่องทาง	คือ	๑.จัดส่งสื่อในรูปแบบแผ่น	CD	

พร้อมหนังสือราชการวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ไปให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	กรุงเทพมหานคร	เขต	๑	และเขต	๒	ทุกแห่ง	จำานวน	๑๙๙	แห่ง	พร้อมทั้ง

ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมนิความพงึพอใจ	ขอ้คดิเหน็	ขอ้เสนอแนะ	ทีมี่ต่อส่ือ	และ	๒.	ผา่น		

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๕๒



ช่องทาง	Online	ทาง	Website	ของสำานักโรคไม่ติดต่อ,	Facebook	ของสำานักโรคไม่ติดต่อ,		ทาง	Youtube	

และเครือขา่ย	Online	อืน่ๆ	พรอ้มทัง้ประเมินผลการเข้าถงึส่ือของกลุม่เป้าหมาย	เพือ่นำาขอ้มูลมาวเิคราะห	์

และหาแนวทางการผลิตสื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น

	 ๔.	รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินรูปแบบ	TV	online		

	 ๔.๑	การเข้าถึงสื่อที่เผยแพร่ทาง	Online	ในช่วงระยะเวลา	๑	เดือน	พบว่า	มีผู้รับชม	และกด	like	

จำานวน	๒๐๒	คน	โดยมีผู้รับชมผ่านทาง	You	tube	จำานวน	๙๒๐	ครั้ง	

	 ๔.๒	ผลการประเมินความพึงพอใจที่โรงเรียนส่งกลับมา	พบดังนี้	กลุ่มคร	ู/	อาจารย์	๑๖	คน			

	(เพศชาย	๑	คน	และเพศหญิง	๑๕	คน)	อยู่ในสังกัด	สพม.๑	จำานวน	๑๑	คน	และสพม.	๒จำานวน	๕	คน	

กลุ่มนักเรียน	๖๔	คน	(เพศชาย	๑๘	คน	เพศหญิง	๔๖	คน)	กำาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น	ม.	๑	-	๖	อยู่ในสังกัด

สพม.๑	จำานวน	๑๑		โรงเรียน	และสพม.	๒จำานวน		๕	โรงเรียน	

	 ผลการประเมินพบวา่	กลุ่มตัวอยา่งมีความพงึพอใจต่อ	“วดีีทัศนเ์พือ่ลดพฤติกรรมเส่ียง			โรคไม่ติดต่อ”	

ในระดับมากขึ้นไป	ดังตาราง

ความพึงพอใจ
ครู/อาจารย์ นักเรียน

ร้อยละ ร้อยละ

๑. ด้านเนื้อหาของวีดีทัศน์
		๑.๑	เนื้อหาของสื่อมีความเหมาะสมกับวัยรุ่นและเยาวชน

		๑.๒	การเรียบเรียง	จัดลำาดับเนื้อหาเข้าใจง่าย	และสื่อได้ชัดเจน

		๑.๓	การถ่ายทอดเนื้อหากระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ	ไม่น่าเบื่อ	

		๑.๔	ความรูท่ี้ได้จากสือ่	สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจำาวนัได้

	

						๑๐๐.๐๐										๑๐๐.๐๐

						๙๓.๗๕										๙๓.๓๒

						๘๗.๕													๘๕.๙๓

					๑๐๐.๐๐											๑๐๐.๐๐

๒. ด้านการใช้ภาษา

		๒.๑	มีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยรุ่นและเยาวชน

		๒.๒	มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	ชัดเจน

						๙๓.๗๕												๙๓.๗๕

						๙๓.๗๕	 					๙๘.๔๔

๓. ด้านเทคนิคการผลิต

		๓.๑	น้ำาเสียง	คำาพูดจากวีดีทัศน์	มีความชัดเจน	เข้าใจง่าย	และน่าฟัง

		๓.๒	ภาพ	รายละเอยีดของภาพมคีวามเหมาะสม	เข้าใจง่าย	และนา่สนใจ

		๓.๓	เทคนิคการนำาเสนอ	กราฟิก	เหมาะสม	สวยงาม

		๓.๔	ระยะเวลา	ความยาวของวีดีทัศน์	มีความเหมาะสม

๙๓.๗๕

๘๑.๒๕

๘๑.๒๕

๘๑.๒๕

๙๕.๓๒

๙๐.๖๓

๘๑.๒๕

๘๔.๓๘
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	 ข้อเสนอแนะอื่นๆ	เพื่อการพัฒนาสื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อดังนี้	กลุ่มครู/อาจารย์

เสนอว่า	 เนื้อหาในเรื่องการรับประทานอาหารท่ีทำาให้เกิดภาวะน้ำาหนักเกินและอ้วน	ควรใส่เน้ือหางด

การรับประทานอาหารว่าง	ขนมขบเคี้ยว	หรือเบเกอรี่เข้าไป	ซึ่งจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของวัยรุ่น

มากขึน้	และควรต้องทำาเปน็วาระแหง่ชาติ	ควรยงิส่ือทาง	TV-	วทิย	ุบอ่ยๆ	เหมือนการโฆษณา	น้ำาอดัลม						

หรือขนมขบเคี้ยว	สำาหรับกลุ่มนักเรียน	เสนอว่า	ควรเพิ่มความสนุกสนานมากกว่านี้		

	 ๕.	จัดประชุมราชการคณะทำางานฯ	เพื่อรายงานสรุปผลการดำาเนินงาน	และหาแนวทางการ

ดำาเนินงานในอนาคต	และติดตามผลการเข้าถึงสื่อทาง	Online	ที่ประชุมรับทราบเสนอว่า	ควรจะนำาผล

ความพึงพอใจ	มาพัฒนาและจัดกิจกรรมประกวดการผลิตสื่อ	VDO	ความยาวประมาณ	๑๐	นาที	และ		

ควรบูรณาการงานร่วมกับสำานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในอนาคต

การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต

วัตถุประสงค์

	 เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัว	เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้	ส่งเสริม

ให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรับรู้ปัจจัยเสี่ยง	เกิดความตระหนักถึงภัยอันตราย	และ

ปรับพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 ทันการณ์	 และเพื่อส่ือสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง	ผ่านหลายช่องทาง

ผลการดำาเนินงาน

	 ร่วมบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ

นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ดังนี้

	 ๑.	 เข้าร่วมประชุม	“รณรงค์ด้านสาธารณสุขเชิงรุก”	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของ

ประชาชนใหดี้ขึน้	ลดค่าใชจ้า่ยของประชาชนและงบประมาณของรฐั	และสรา้งความพงึพอใจกบัประชาชน	

มีหน่วยงานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	กรมควบคุมโรค	กรมสุขภาพจิต	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

กรมอนามัย	ฯลฯ	เข้าร่วมประชุม	นายแพทย์ชลน่าน	ศรีแก้ว	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	

ประธานการประชมุได้ส่ังการใหแ้ต่ละหนว่ยงานไปจดัทำาแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม	เพือ่ทีจ่ะสือ่สาร

และส่งผลใหป้ระชาชนเกดิการรบัรูแ้ละตระหนักในการดูแลสขุภาพตนเองใหป้ลอดภยัจากโรคภยัไข้เจบ็

	 ๒.	จัดทำาประเด็นสารรณรงค์	วันอัมพาตโลก	๒๙	ตุลาคม	ปี๒๕๕๕	(งบประมาณปี	๒๕๕๖)					

วันเบาหวานโลก	๑๔	พฤศจิกายน	ปี๒๕๕๕	 (งบประมาณปี	๒๕๕๖)	วันความดันโลหิตสูงโลก	๑๗	

พฤศจิกายน	๒๕๕๕	(งบประมาณปี	๒๕๕๖)	และวันหัวใจโลก	๒๙	กันยายน	๒๕๕๖	ก่อนวันรณรงค์

ประมาณ	๑	เดือนทางช่องทางเวปไซด์และ	facebook	ของสำานักโรคไม่ติดต่อ	และหนังสือราชการ

ให	้สคร.	๑๒	แหง่	เพือ่ประสานและเผยแพรแ่นวทางการดำาเนินการรณรงค์ใหก้บัพืน้ท่ีท่ีรบัผดิชอบต่อไป

	 ๓.	เขียนบทความเผยแพร่ทางช่องทางเวปไซด์และ	facebook	ของสำานักโรคไม่ติดต่อ	๖	เรื่อง	

ดังนี้	“รู้ก่อน	รู้ทัน	ป้องกันภัยหนาว”	สำาหรับผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,	ขยับกายวันละนิด	ดีด...ชีวิต

ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,	รู้เร็ว...รู้ทัน...AEC	สร้างภูมิคุ้มกัน	ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง,	๑๒	ข้อง่าย		

จำาไว้ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง,	ร่วมมือ	ร่วมใจ	ป้องกันโรคเรื้อรังในปัจจุบันและพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	(AEC)กัน	:	Act	Now		และเรื่องความเสี่ยงและการเตรียมตัวของผู้เป็นโรคเรื้อรังท่ี

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๕๔



ประสบอทุกภยัจากบทเรยีนน้ำาท่วมปี	๒๕๕๔	นอกจากนีไ้ด้แปลส่ือแผน่พบัโรคเรือ้รงั	๔	โรค	เป็น	๕	ภาษา

เพื่อรองรับอาเซียน	เผยแพร่ทางช่องทางเวปไซด์	และ	facebook	ของสำานักโรคไม่ติดต่อด้วยเช่นกัน		

	 ๔.	 บูรณาการจัดทำาการสื่อสาร	โดยใช้งบประมาณของสำานักสื่อสารความเส่ียงและพฤติกรรม

สุขภาพ	ดังนี้

	 ๔.๑	หนังสือ	Health	start	here	ตามนโยบายกรมควบคุมโรค,	หนังสือ	“สืบสาน	คุณความด	ี

เกียรติ	ศักดิ์ศรี	นิจนิรันดร์	เกษียณอายุราชการ	ปี	๒๕๕๖”	

	 ๔.๒	จัดทำาส่ือเพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค	Hypertension	

ทีท่้ายรถโดยสารประจำาทาง	(Bus	Back)	เป็นเวลา	๖	เดือน	จำานวน	๑๑๙	สาย	ทั่วประเทศ

	 ๔.๓		เขียนบทความเผยแพร	่เพือ่ส่ือสารเตือนภยัโรคไม่ติดต่อ	หลายชอ่งทาง	ได้แก	่			ทางนิตยสาร	

มติชนสุดสัปดาห์,	สยามรัฐ,	หมอชาวบ้าน	และทางหนังสือพิมพ์	สยามรัฐ		ข่าวสด

	 ๔.๔	 ติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ	และร่วมบูรณาการตอบโต้

สื่อสารความเสี่ยงอย่างทันท่วงที

	 ๕.	จัดทำาข้อมูลสนับสนุน/สัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	A.M.	๘๓๗	KHZ	

ได้แก่	เรื่องโรคภัยร้ายในเด็กอ้วน,	โรคหัวใจและหลอดเลือด,	รณรงค์วันโรคหัวใจโลก,	โรคอัมพฤกษ์	

อัมพาต	และโรคเบาหวาน	ร่วมตอบคำาถามผ่านทางโทรศัพท์ให้กับประชาชน	ทั้งที่สำานักโรคไม่ติดต่อ	

และผ่านทางช่องสถานี	Thai	PBS

	 ๖.	ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แก่ประชาชนทัว่ไปตามรอ้งขอ	ได้แก่	๖.๑	รว่มจดันทิรรศการงานสบืสานตำานานภมูปิญัญาไทย	มรดกไทย

สู่สุขภาพไทย	และสุขภาพโลก	กับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย	ณ	วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม		

๖.๒	รว่มจดันิทรรศการกจิกรรมวนังดด่ืมสรุาแหง่ชาติ	๒๕๕๖	ณ	The	Mall	บางกะป	ิ		๖.๓	จัดนิทรรศการ

รว่มกบัองค์การเภสัชกรรม	ในงานคอนเสิร์ตการกศุล	“สานสายใย	ผูส้งูวยั	จากใจ	GPO”	และรว่มแถลงข่าว

และจัดนิทรรศการโรคไม่ติดต่อในงานสัปดาห์ไตโลก	 ที่สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข								

๖.๔	จัดนิทรรศการร่วมกับแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ	(Thai	NCD	net)	ณ	สถานี	Thai	PBS	

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคอัมพฤกษ	์อัมพาต	๖.๕	จัดนิทรรศการกิจกรรม			

สร้างพลังป้องกันอัมพฤกษ์	อัมพาต	ครั้งที่	๒	ณ	อาคารรัฐสภา	

การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมโรค ภายใต้แนวคิดภายใต้แนวคิด                              
 “สู้โรคไร้พรมแดน AEC (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)

วัตถุประสงค์

										เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	รับรู้ความเสี่ยงของการเกิด		

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,	เพิ่มความตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	และเป็นการเพิ่มช่องทาง

การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลการดำาเนินงาน

									 -	จัดนิทรรศการรณรงค์สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง	ประกอบด้วย	ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
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เรือ้รงั	เชน่	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	โรคหลอดเลอืดสมอง	ฯลฯ	แจกเอกสาร	แผน่พบั	หนังสือ	

คูมื่อ	เกีย่วกบัการปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั	ติดต้ัง	Roll	up	ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัควบคมุ		

โรคไม่ติดต่อ	และสรุปการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในบูธ	

	 -	การจัดกิจกรรมโครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมโรค	ภายใต้แนวคิด	“สู้โรค

ไร้พรมแดน AEC”	(โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)	ในกิจกรรมงานมติชน	เฮลธ์แคร์	๒๐๑๓	ของสำานัก

โรคไมต่ิดต่อ	พบว่า	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก	โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้รับบริการในบูธสำานักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	จำานวน	๑๙๖	คน	

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี	และประกอบอาชีพพ่อบ้าน	 /	แม่บ้าน	ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม				ส่วนใหญ่	มีระดับความพึงใจมากที่สุดในทุกด้านเรียงจากมากไปน้อย	ดังนี้	๑)	เจ้าหน้าที่

ให้บรกิารด้วยความสภุาพ	ยิม้แยม้	เปน็กนัเอง,	๒)	เอกสาร/สือ่/หนงัสือท่ีแจกมีความเพยีงพอ	เหมาะสม,	

๓)	สามารถนำาไปประยกุต์ใช	้ในการดูแลสขุภาพตนเองและครอบครวัได้,		๔)	ทำาใหมี้ความรูเ้รือ่งความเสีย่ง

ของการเกดิโรค	ตลอดถงึการปอ้งกนั	ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั		และ	๕)	ความชัดเจนในการอธิบายและ

ชีแ้จงข้อมลูในการดูแลสขุภาพ	คิดเป็นรอ้ยละ	๖๗.๘๖,	๖๓.๗๘,	๖๐.๒๐,	๕๓.๕๗	และ	๕๐.๕๑	ตามลำาดับ

	 -	ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม	 เช่น	สถานที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม	 เช่น	มีพื้นที่ใน

การจัดบูธน้อยเกินไป,	บูธอยู่บริเวณมุมทำาให้มองไม่เห็น	ควรมีการเพิ่มกิจกรรมหรือเกมส์ที่สอดแทรก

ความรู	้ความสนุก	และความน่าสนใจใหม้ากข้ึน	และควรมีการประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัโครงการผา่นส่ือ												

ที่หลากหลาย	เช่น	การประชาสัมพันธ์ตามวิทยุ		โทรทัศน์	เว็บไซต์	ฯลฯ	เพิ่มขึ้น	เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถ

เข้าถึงสื่อบางสื่อสามารถรับรู้เกี่ยวกับวัน	เวลาที่มีการจัดกิจกรรม	และกิจกรรมในงานได้

Project : World Health day 2013

	 World	Health	Day	celebrated	on	April	7th	every	year,	focuses	on	the	topic	of	Hypertension	in	

2013.	As	lifestyle	is	important	for	prevention	and	control	of	hypertension,		the	South-East	Asia	Region	

will	focus	on	the	theme:	healthy	blood	pressure,	healthy	lifestyle.	

	 Bureau	of	Non-Communicable	Diseases	collaborate	with	WHO	Thailand	to	conduct	World	

Health	day	2013	in	Thailand	On	5th	April	2013	at	Ministry	of	Public	Health,	1st	floor	Permanent	

Secretary	Building	3.		

Goals of WHD 2013	:	Greater	awareness,	Healthy	behavior,	Improved	detection	and	Enabling	

environments

Specific objectives
	 1.	to	raise	awareness	of	the	causes	and	consequences	of	high	blood	pressure;

	 2.	to	provide	information	on	how	to	prevent	high	blood	pressure	and	related	complications;

	 3.	to	encourage	adults	to	check	their	blood	pressure	and	to	follow	the	advice	of	health-care	

professionals;

	 4.	to	encourage	self-care	to	prevent	high	blood	pressure;

	 5.	to	make	blood	pressure	measurement	affordable	to	all;	and
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	 6.	to	incite	national	and	local	authorities	to	create	enabling	environments	for	healthy	behaviors.

Summary of Activities which been carried out
	 1.	1-day	working	group	meeting	at	Bureau	of	non	communicable	diseases	meeting	room	

was	set	on	27th	March	2013.	20	Participants	from

	 -	Department	of	Disease	Control	(Bureau	of	non	communicable	disease	,	Bureau	of	Tobacco	

Control,	Office	of	the	Alcohol	control	committee.)

	 -	Department	of	Health	(Bureau	of	Nutrition,	Division	of	Physical	activity	and	Health)	

	 -	Department	for	development	of	Thai	Traditional	and	Alternative	Medicine.	

	 At	the	meeting	Dr.	Chaisri	Supornsilchai	Medical	Physician	Advisory	level,	Department	of	

disease	control	kindly	attended	and	gave	us	some	useful	advises	about	the	main	concept	of	activity.	

She	also	encouraged	the	meeting	members	to	put	the	main	theme	“healthy	blood	pressure,	healthy	

lifestyle”.	After	the	participants	presented	and	discussed,	we	gathered	the	conclusions	as	follow.	;	

1.	The	location	of	stage	and	exhibition	booths.	2.	The	content	of	the	event.	and	3.	Event	activities

	 2.	Held	the	World	Health	Day	2013	event	at	Ministry	of	Public	Health	on	5th	April	2013

	 Dr.Vichai	Tienthavorn,	Vice	Minister	for	Public	Health	and	Dr.Monir	Islam,	Acting	WHO	

Representative	to	Thailand	gave	the	welcome	speech	and	then	Dr.Nitas	Raiyawa,	Deputy	Permanent	

Secretary	for	Public	Health	Development	gave	update	on	hypertension.	

	 The	6	organizations	participate	and	set	exhibition	booth	focus	on	 lifestyle	blood	pressure,	

Blood	pressure	check	up	desk.		There	are	116	people	interest	and	joined	World	health	day	2013	Event	

all	 the	day	and	we	also	had	moderate	panel	 in	topic	by	experts	“knows and learns: lifestyle and 

hypertension”	in	11.00	AM

	 Summary	Evaluate	satisfaction	of	event	participants	after	the	event	we	has	collected	satisfaction	

form	.There	were	116	participants	who	fill	the	form	(male	28	female	88)		The	result	is	the	people	have	

knowledge	,	understand	and	gaining	useful	apply	knowledge	that	can	benefit	their	health	at	high	leve

การจัดการความรู้ของสำานักโรคไม่ติดต่อ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖             

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและภารกิจของสำานักฯ

	 ๒.	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสำานักโรคไม่ติดต่อ	และสามารถ

นำาความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลการดำาเนินงาน

	 ๑.	 แต่งต้ังคณะทำางานการจัดการความรู้ของสำานักโรคไม่ติดต่อ	 และเข้าร่วมเป็นคณะทำางาน		

คลังความรู้ของกรมควบคุมโรค	จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้	๕	ครั้ง	เรื่อง	การเขียนหนังสือราชการ,	

วธิกีารเขียนรายงานการประชมุ,	ลดพงุอยา่งไร,	ทำาเรือ่งเงินใหเ้ป็นเรือ่งงา่ย,	เบาหวานและการดูแลสขุภาพ	

แบบองค์รวม	
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	 ๒.	ประชมุอบรมให้ความรูแ้กค่ณะทำางานการจัดการความรูข้องสำานักโรคไม่ติดต่อจำานวน	๓	ครัง้	

											 ๓.	ประชมุเชงิปฏบัิติการพฒันาศักยภาพบุคลากรของสำานักโรคไม่ติดต่อในกระบวนการจดัการ

ความรู้	มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน	๔๙	คน	โดยใช้กิจกรรมกระบวนการถอดบทเรียน	แบ่งผู้เข้าร่วมกลุ่ม

การถอดบทเรียน	ออกเป็น	๒	กลุ่ม		ได้แก่	งานโครงการ	BRFSS	และงานโครงการบาดเจ็บจมน้ำา		

โดยมีผู้รู้	/	ผู้เชี่ยวชาญของทั้ง	๒	งาน	ร่วมกับผู้ที่ทำาหน้าที่	Facilitator		และ	Note	taker	ในการดำาเนิน

กิจกรรมกระบวนการถอดบทเรยีน	ถา่ยทอดองค์ความรู	้จากความรูท่ี้มีอยูใ่นตัวบคุคล	(Tacit	knowledge)	

ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง	(Explicit	knowledge)	เพื่อจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ของสำานักโรคไม่ติดต่อ

	 ๔.	 รวบรวมองค์ความรู้ของสำานักโรคไม่ติดต่อ	จำานวน	๘๑	 เรื่อง	 ส่งให้สำานักจัดการความรู้								

ใส่ฐานข้อมูลความรู้ในระบบคลังความรู้ของกรมควบคุมโรค

	 ๕.	จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสรุปบทเรียนในโครงการการจัดการความรู้ของ

สำานักโรคไม่ติดต่อ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๖	มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ	จำานวนทั้งหมด	๓๘	คน	

	 ๖.	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้...ง่ายๆ	สบายๆ	สไตล์KM”	 เน้นเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย	ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์	ในเรื่องการจัดการความรู้การ

ถอดบทเรยีน	เคลด็ลบัการจดัวง	แลกเปลีย่นเรยีนรู	้ใหมี้พลงั	ด้วยการเสรมิพลงั	และการสรปุบทเรยีน	โดย

ทีมวิทยากร	จากกรมอนามัยทั้ง	๒	ท่าน	อาจารย์ศรีวิภา	เลี้ยงพันธุ์สกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำานาญการพิเศษ	 	 และอาจารย์วิมล	 โรมา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ	 สำาหรับ

วัตถุประสงค์	ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้	เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสำาคัญ	มีความ

รู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้	เกิดทักษะการเรียนรู้	ในการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการความรู้

และการถอดบทเรียน	โดยการนำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และสรุปบทเรียน	กระตุ้นให้เกิดการนำาความรู้

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของบุคลากร	 และพัฒนาเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ต่อไป		

การประเมินผลการดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ประเมนิผลภาพรวมของการดำาเนนิงานเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	และควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับ

ประเทศ

ผลการดำาเนินงาน

	 ๑.	ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมข้อมูลด้านการประเมินผล	 เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ	

การประเมินผลฯสำาหรบัหาแนวทางจัดทำากรอบการประเมินผลการดำาเนินงาน	เฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	ควบคุม

โรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ

	 ๒.	แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรกึษา	ประกอบด้วย	ผูท้รงคณุวฒุกิรมควบคุมโรค	คณะอาจารยจ์าก

คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	และคณะทำางานการประเมินผลการดำาเนินงาน	 เฝ้าระวัง	

ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ	ประกอบด้วย	ผู้อำานวยการ	รองผู้อำานวยการ	และ

นักวิชาการของสำานัก	โรคไม่ติดต่อ	และนักวิชาการของ	สคร.ที่	๒,	๗,	๙	และ	๑๑	(เขตละ	๑	คน)
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	 ๓.	ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำางานฯ	และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			

เพือ่พจิารณากำาหนดกรอบแนวทาง	ประเด็นคำาถาม	และเครือ่งมือในการประเมินผลการดำาเนนิงาน		เฝา้ระวงั	

ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับประเทศ	

	 ๔.	รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทัง้ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	(ทัง้หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน)	รวมทั้ง	search	หาข้อมูลจาก	internet	และ	download	file	และ	print	เป็น	paper			

ซ่ึงข้อมลูท่ีรวบรวมอยูใ่นชว่ง	๓	ปยีอ้นหลงั	(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)	ประกอบด้วย	เอกสารนโยบายและ

แนวทางในการดำาเนินงาน	แผนปฏิบติัราชการประจำาปี	(Action	plan)	แผนงานในระยะกลาง	-	ระยะยาว		

รายงานผลการดำาเนินงานโครงการ/ผลการศึกษาวิจัย	 รายงานประจำาปี	 และเอกสารวิชาการ/สื่อต่างๆ	

และนำามาคัดแยกและจัดหมวดหมู่ทำารหัสข้อมูลทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานเป็น	๓	กลุ่มหลัก	 ได้แก่			

๑)	แผนงาน/นโยบาย				๒)	ผลการดำาเนินงาน	และ	๓)	สื่อต่างๆ/เอกสารเผยแพร่

	 ๕.	ผูเ้ชีย่วชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร	์มหาวิทยาลยัมหดิลวิเคราะหแ์ละสรปุผลการประเมิน	

พร้อมกับนำาเสนอผลการประเมินฯ	ต่อท่ีประชุม	ประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค	รองผู้อำานวยการ

และนักวิชาการสำานักโรคไม่ติดต่อ	นักวิชาการจาก	สคร.๑-๑๒		ผู้อำานวยการ/นักวิชาการของหน่วยงานต่างๆ	

ทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมทัง้ส้ิน	๕๐	คน	ทีป่ระชมุมกีารอภปิรายแลกเปลีย่นและใหข้้อเสนอ	แนะเกีย่วกบักรอบ

แนวคดิในการทำา	Document	Research	การวเิคราะหน์โยบายปจัจยัเสีย่งโรคไมติ่ดต่อของประเทศไทย	การ

วเิคราะหป์จัจัยเส่ียงมาตรการรองรบัและผลการดำาเนินงานในระบบสุขภาพของประเทศไทย	เม่ือเปรยีบ

เทียบกับต่างประเทศ	และสถานการณ์การเจ็บป่วย/ตาย	NCD	ของประเทศไทย	พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕

ผลลัพธ์การประเมินผลการดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับ
ประเทศ

๑. นโยบาย แผนงาน NCD ของประเทศ
	 นโยบายเกีย่วกบั	NCD	ในชว่งปี	พ.ศ.๒๕๕๑	-	๒๕๕๕	ได้ถกูกำาหนดไวอ้ยา่งชัดเจนในนโยบาย

ระดับประเทศ	(แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ)	ซ่ึงเป็นเข็มมุ่งเป้าในการพฒันาเพือ่ลดปญัหาและ

อบุติัการณข์องโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั	และถกูนำามากำาหนดนโยบายในระดับต่างๆ	ทีมี่นโยบายทีส่อดคลอ้ง

กับนโยบายระดับประเทศ	 ซ่ึงนโยบายท่ีนำาสู่การปฏิบัติน้ันได้กระจายไปยังกรม	กอง	และสำานักต่างๆ																

ท่ีเก่ียวข้อง	ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลและกำากับของกระทรวงสาธารณสุข	ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหลัก	

นอกจากนี้ยังมี	สสส.และ	สปสช.	ซึ่งเป็นองค์กรหลักของระบบสุขภาพไทยที่เป็นหน่วยงานจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนเพือ่สรา้งความเข้มแข็งของภาคีเครอืข่าย	อยา่งไรกดี็ในการกำาหนดนโยบายต่างๆ							

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้น		อยู่ภายใต้กรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	คือ	พรบ.สุขภาพ

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และยังมีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ	ซ่ึงเป็นแผน	๕	ปี	มาช่วยในการกำากับเป้าหมายหลัก

ด้วย	และการขับเคลื่อนนโยบาย	NCD	จะขับเคลื่อนผ่านทั้งหน่วยงานต่างๆ	หน่วยงานจะกำาหนด

ทั้งนโยบายเชิงรุกและเชิงรับ	และเน้นการดำาเนินงานในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม	

โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม	ทั้งในด้านการบริโภคอาหาร	การออกกำาลังกาย		

การจัดการอารมณ์		หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา	รวมถึงการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ส่งเสริมการ
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ดำาเนินชีวิตเชิงสุขภาพ	เพื่อเป็นการสร้างเสริมทางสุขภาพสำาหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปและการป้องกัน

การเกดิโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัในประชากรกลุม่เส่ียง	และมีมาตรการเน้นคณุภาพการดูแลรกัษากลุม่ปว่ยทัง้

ระยะต้นและระยะเรือ้รงั	โดยเฉพาะการดูแลผูป้ว่ยระยะทา้ยของชีวิตได้รบัการดูแลแบบประคบัประคอง

ให้ลดความเจ็บปวด	ความสุขใจเพิม่ข้ึน	รวมทัง้เปน็การลดภาวะแทรกซ้อนในผูป่้วยท่ีป่วยด้วยโรคเรือ้รงั

และตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	จะใช้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย	พ.ศ.๒๕๕๔	-	๒๕๖๓	ในการ

ขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน	โดยท้ายที่สุดของการขับเคลื่อน				ก็เพื่อการลดอัตราการเพิ่มการเจ็บป่วยด้วย

โรคเรื้อรัง	๕	โรค	ได้แก่	โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	โรคหลอดเลือดสมอง	และ

โรคมะเร็ง	นโยบายที่กำาหนดข้ึนมีความสอดคล้องกันทุกระดับท้ังแนวด่ิงและแนวราบ	 ต้ังแต่ระดับ

ประเทศ	ระดับกรม	กอง	จนถงึพืน้ท่ีมแีผนงานปฏบัิติรองรบั	รวมถงึการระบถุงึการกำากบัติดตาม	เฝา้ระวงั	

ควบคุม	กำากับ	ประเมินผล	แต่ในการทำาโครงการถึงจะระบุไว้	แต่แผนการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

ยังไม่ชัดเจนชี้นำาแนวทางการปฏิบัติจริง

๒. ปัจจัยเสี่ยงและการตอบสนองของประเทศ 	
	 สถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำาคัญของประเทศไทยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	 -	๒๕๕๕	

สามารถสรุปได้	ดังนี้

	 การวเิคราะหป์ระมวลสถานการณ์โดยรวม	โรคไม่ติดต่อเรือ้รงัมีอตัราปว่ย	และอตัราตายเพิม่ข้ึน		

ทุกโรคอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓	อีกทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	และลดลงเล็กน้อย

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ยกเว้นอัตราตายจากมะเร็งตับ

	 ระบบการตอบสนองของระบบสุขภาพ 	 จากวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับท่ี	

๑๑	(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)	เสนอว่า	“ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี	ร่วมสร้างสุขภาพพอเพียง	เป็นธรรม	

นำาสู่สังคมสุขภาวะ	โดยเน้นกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	ใช้ข้อมูลให้ครบถ้วน	มีความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ	 ใช้ภูมิปัญญาวิถีไทย	และส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง”	 มีแผนงาน

โครงการจำานวนมาก	ที่เน้นการเข้าถึงบริการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย	การสร้างความครอบคลุม

ในเรื่อง	สิทธิทางสุขภาพของประชาชน	การลดความเสี่ยงจากวิถีดำาเนินชีวิต	สิ่งแวดล้อม	การสำารวจ

ประเมิน	สุขภาพจิต

	 ผลงานที่แสดงถึงความสำาเร็จ	เช่น	สิ่งแวดล้อมปลอดภัยของกรมอนามัย		การลดความเสี่ยง

จากบุหรี่	เหล้า	มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม	โดยเฉพาะโครงการควบคุมกำากับบุหรี่ของกรมสุขภาพจิต

ไดร้างวลั		ส่ือสรา้งสรรค์สุขภาพจติประจำาปี	๒๕๕๒	และการเยยีวยาจติใจคนไทยในช่วงวิกฤตการเมือง

รอ้นแรงรวมถงึการรณรงคส์ิง่แวดลอ้มปลอดภยั	ระดบัหมูบ่า้น	ครวัเรอืน	ดงัผลงานของกองสขุศกึษา	

มศูีนยก์าร			เฝา้ระวงั	และการพฒันาเครือ่งมือการเฝา้ระวงัพฤติกรรมสขุภาพและเตือนภยัพฤติกรรมสุขภาพ

อยา่งต่อเน่ือง	เปน็ต้น	ขณะเดียวกนั	การวเิคราะหจ์ากรายงานและเอกสารทีไ่ด้ทบทวน	ประมวลได้	ดังน้ี

	 ปจัจัยเส่ียง	ในวิถีดำาเนินชีวิตของประชากรไทยท่ีมีโครงสร้างทางประชากรเปล่ียนไปเป็นผู้สูงอายุ

เพิ่มขึ้นที่เป็นมากกว่ากลุ่มเป้าหมายในการทำางานพบว่า

	 ๑)	ประชากรส่วนใหญ่มีความตระหนักในปัญหาโรคไม่ติดต่อทั้ง	๖	โรคมากขึ้นกว่าเดิม

อยา่งมนียัสำาคัญ	โดยมีรายงานวจัิยในแต่ละพืน้ทีใ่หก้ารสนับสนนุ	มีการระดมทนุใชท้รพัยากรในการดูแล

สุขภาพเพิ่มขึ้น	แต่ยังไม่เพียงพอ	เพราะขาดการชี้นำา	ติดตาม	หรือมีตัวแทนที่ก่อเกิดในชุมชนเอง

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๖๐



	 ๒)	การจัดการสิ่งแวดล้อมและวิถีดำาเนินชีวิตในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยง	 การสูบบุหรี่	 ดื่มสุรา

อย่างหนักยังไม่ลดในประชากรกลุ่มเสี่ยง	เช่น	วัยรุ่น

	 ๓)	การบริโภคอาหาร	และการออกกำาลังกายมีแนวโน้มดีข้ึน	แต่ความเครียดในวิถีดำาเนินชีวิต

ในเขตเมืองมีการแข่งขันสูง	มีความเร่งรีบในวิถีดำาเนินชีวิต	ก่อให้เกิดความตึงเครียด

	 ๔)	ขาด	Model	ต้นแบบ	ที่จะลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม	ได้แก่	ความเชื่อ	ค่านิยม	

วิถีดำาเนินชีวิตของประชาชนแต่ละพื้นที่อย่างจริงจัง	 ต่อเน่ือง	ทำาให้หลายกิจกรรมขาดความเป็นไปได้

ในเชิงปฏิบัติ	หรือปฏิบัติได้แต่ไม่ยั่งยืน	โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังโดย	อสม.	เป็นส่วนใหญ่

ในการนำาแผนงานสู่การปฏิบัติ	รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพให้กับชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของสถาบันทางสังคมและภาคประชาสังคม	ในการเป็นเครือข่ายในการสร้างวิถีชีวิตเพ่ือการมีสุขภาพดี

อยา่งมปีระสิทธิภาพ	เม่ือวเิคราะหเ์ชงิระบบของการจดัการงาน	NCD	ในภาพรวมของประเทศเป็น	ดังนี้
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๑. ปัจจัยนำาเข้าของระบบ

	 ๑.๑	มนีโยบายที่ไดก้ำาหนดเรื่องสขุภาพเปน็พันธกจิ	และวิสยัทัศนร์ะดบัชาต	ิแผนงานโครงการ

ต่างๆ	มีความสอดคลอ้งในแนวด่ิงชดัเจน	การบูรณาการเชงิแนวราบได้ระบุไวเ้ชน่กนั	แต่การปฏบัิติจรงิ

ยังต้องทบทวนใหม่

	 ๑.๒	มีการจัดตั้งศูนย์กลางการทำางาน	แต่ภารกิจยังไม่ชัดเจนต่อเนื่องและส่งผลประโยชน์

ต่อประชากรเป้าหมาย

	 ๑.๓	องค์กรฝ่ายสนับสนุนมีมาก	ยังแบ่งแยกภาระงานไม่ชัด	มีงานที่ซ้ำาซ้อนและขาดหาย

	 ๒. กระบวนการดำาเนินงาน

	 ๒.๑	การบริหารจัดการ	มีลักษณะจากบนลงล่างเป็นส่วนใหญ่	มีข้อจำากัดจากงบประมาณที่ได้

รับมาและการจัดสรรกระจายทรัพยากร	ภาระงานที่มีมาก	ขาดการจัดลำาดับความสำาคัญของการจัดการ

	 ๒.๒	การปฏิบัติยังขาดมาตรฐานของการดำาเนินงานที่นำาสู่	Best	Practice	เพราะผู้ปฏิบัติจริง

ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผลงานจาก	อ.ส.ม.	โดยมีเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพเป็นผู้ควบคุมดูแล

	 ๒.๓	การประสานงานต่างๆ	ในระดับพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง	ใช้ประโยชน์จากแผนงาน	กิจการของ

เครือข่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

	 ๒.๔	ขาดรูปแบบที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชนในเชิงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ	NCD		

อย่างแท้จริง

	 ๒.๕	ขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะใช้การบูรณาการแผนงานสู่การปฏิบัติในการต่างๆ	ในระดับพื้นที่

ให้มีความต่อเนื่อง

	 ๒.๖	ขาดการวิเคราะห์ระบบการรายงานให้สามารถใช้ควบคุม	กำากับ	ตัดสินใจเชิงนโยบาย

	 ๓. ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

	 ขาดการวจิยัรองรบั	เพือ่ศึกษา	ติดตามการเฝา้ระวังอยา่งเป็นระบบและประเมินผลการดำาเนนิงาน

ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่		เพียงใด	สรุปได้ดังนี้

การดำาเนินงานเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ



การเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ : การจัดลำาดับ
ของจังหวัด และเครือข่ายบริการของประเทศที่พบความรุนแรงของการเจ็บป่วย ดังนี้

		 โรคเบาหวาน	พบว่า	พ.ศ.	๒๕๕๔	จังหวัดขอนแก่นมีความรุนแรงสูงสุด	 (๑.๕๖)	 รองลงมา

จังหวัดยโสธร	(๑.๔๗)	 	 เครือข่ายบริการที่	๗	จังหวัดทั้งหมดมีเบาหวานสูงทั้ง	๒	ปี	และความรุนแรง

อยู่ในระดับสูงทั้งหมด		กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยเบาหวานสูงกว่าระดับประเทศ	ความรุนแรงอยู่ระดับ

ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

	 	ความดันโลหิตสูง	พบว่า	พ.ศ.๒๕๕๔	จังหวัดอุทัยธานีมีความรุนแรงสูงสุด	(๑.๘๔)	รองลงมา

จังหวัดอ่างทอง	(๑.๖๘)	เครือข่ายบริการที่	๕	มีภาวะความดันโลหิตสูงของจังหวัดทั้งหมด	ระดับ

ความรุนแรงอยู่ระดับปานกลางค่อนข้างสูง	ทั้ง	๒	ปี

	  โรคหัวใจขาดเลอืด	พบว่า	พ.ศ.๒๕๕๔	จงัหวดัอา่งทองมีความรนุแรงสูงสุด	(๒.๒๒)	รองลงมา	

จังหวัดสิงห์บุรี	เครือข่ายบริการที่	๔	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	มีระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศ

เกอืบทัง้หมด	และมีความรนุแรงปานกลาง	คอ่นข้างสูง	จนถงึป	ีพ.ศ.๒๕๕๔	มีแนวโน้มลดลง	โดยเฉพาะ

ระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วย

	 มะเรง็ พบวา่	พ.ศ.๒๕๕๔	จงัหวดัเชียงใหม่	มีความรนุแรงของการเจบ็ปว่ยสูงกวา่ระดับประเทศ	

สูงสุด	(๒.๓๙)	กรุงเทพมหานครมีระดับความรุนแรงรองลงมา	(๒.๓๓)	และมีความรุนแรงค่อนข้างสูง

เช่นเดียวกันกับจังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดขอนแก่น	จังหวัดอุบลราชธานี	 จังหวัดพิษณุโลก	จังหวัดตรัง											

มีมะเร็งน้อยกว่าระดับประเทศ	ความรุนแรงน้อยมาก	รวมถึงจังหวัดนราธิวาส	ปัตตานี	พัทลุง

	 โรคระบบทางเดินหายใจส่วนลา่ง	พ.ศ.๒๕๕๔	พบวา่	จงัหวดันา่น	มีความรนุแรงสูงสุด	(๒.๑๗)	

รองลงมาจังหวัดตรัง	 	 เครือข่ายบริการท่ี	๑๒	พบว่า	 มีโรคระบบทางเดินหายใจสูงกว่าระดับประเทศ											

ทุกจังหวัด	ในปี	พ.ศ.๒๕๕๓	และ	พ.ศ.๒๕๕๔	โดยเฉพาะจังหวัดตรัง	ในขณะที่โรคอื่นๆ	ไม่สูงกว่า

ระดับประเทศ	ยกเว้นจังหวัดสงขลามีโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูง	มีความรุนแรงสูง

เช่นกันในเครือข่ายบริการที่	๑๑	พบว่า	โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่างมีระดับสูงกว่าประเทศ

ทุกจังหวัด	ในปี	พ.ศ.๒๕๕๓	และ	พ.ศ.๒๕๕๔	ยังสูงกว่าระดับประเทศและมีความรุนแรงสูงเช่นกัน	

ยกเวน้จังหวดัภเูกต็ท่ีมีความรนุแรงลดลงเลก็น้อย	กรงุเทพมหานครพบวา่		มีการเจ็บป่วยไม่สูงนักและ

ระดับความรุนแรงต่ำา

	 มีข้อสังเกตว่า		จังหวัดที่มีความรุนแรงของมะเร็งอยู่ระดับสูง	เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง

การรักษาหรือมีโรงพยาบาล/สถาบันต้ังอยู่	 จึงเป็นผลให้จำานวนผู้ป่วยและความรุนแรงสูง	การเปรียบ

เทียบระดับการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อสำาคัญทั้ง	๖	นี้	นำามาซึ่งการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารทุก

ระดับในการจัดการปรบัปรงุระบบงานในจงัหวดั	หรอืเขตบรกิารทีมี่ความชุกของโรคต่างๆ	อยูใ่นระดับ

สูง	และมีโรค	NCD	มากกว่า	๓	โรคขึ้นไป	ที่มีระดับความรุนแรงสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

	 มาตรการสำาคัญเพื่อให้ระบบการตอบสนองของ NCD ประสบความสำาเร็จ	ดังนี้

	 การเฝา้ระวงัโรคไม่ติดต่อสำาคญัและปัจจัยเสีย่งต่างๆ	โดยพจิารณาความกา้วหนา้	และความสำาเรจ็

ตามแนวทางการเฝ้าระวังตามดัชนีของงานจากหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่า		สิ่งที่ควรทำาจะต้องมี

การสนบัสนนุจากระดับรฐั	หรอืฝา่ยเหนือระดับองค์กร	ใหมี้การประเมินผลกระทบจากนโยบายสุขภาพ	

รวมถึงมีการวิจัยเชิงประเมินผล	เป็นเครื่องชี้นำาในการปรับมาตรฐาน	คุณภาพของระบบ
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	 ปัจจัยนำาเข้า
 -	ภาวะผู้นำา	มีประสิทธิผลหรือไม่	การบริหารจัดการโปร่งใส	ตรวจสอบได้

	 -	การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่	มีเพียงพอ	ยั่งยืน	และแสวงหาเพิ่มเติมในระดับพื้นที่และงบประมาณ

ส่วนกลางที่จัดสรรให้	NCD	มีจำากัดไม่ตอบสนองต่อภาระงานอย่างแท้จริง

	 -	ศักยภาพของสถาบนัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนกจิกรรม/โครงการ	(Multispectral	

approaches	)

	 -	 แผนงานและโครงการส่วนใหญ่	 ยังไม่ได้มุ่งไปยังการป้องกันในระดับปฐมภูมิอย่างแท้จริง	

พจิารณาจากงบประมาณท้ังหมดท่ีแบ่งปนัใหง้านป้องกนัและควบคมุเพิม่รอ้ยละ	๕.๕	ของงบประมาณ

การดูแลสุขภาพของประเทศ

 กระบวนการ
 -	ประชากรกลุม่เปา้หมายสำาคัญ	ไดแ้ก	่ประชากรกลุม่เสีย่งต่างๆ	ยงัไม่สามารถกำาหนดแบ่งชดัเจน

ว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มเสี่ยงระดับสูง	ระดับปานกลาง

	 -	กรอบแนวคิดในการดำาเนินงาน	ได้กำาหนดกลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจน	ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ

ท้ังกระบวนการและผลลพัธ์	เปน็ดัชนีเชงิทฤษฎียงัมีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติน้อย	การติดตามผลงาน

ของโครงการยังมีข้อจำากัด

	 -	หลักฐานต่างๆ	ยังมีข้อจำากัดถึงความถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันกาล

	 -	การเฝ้าระวังและป้องกันควรได้รับการพัฒนาจากผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย	เชิงรุก	ที่ได้รับการระบุ

จากภาคส่วนต่างๆ	มากข้ึน	การดำาเนินงานท่ีผ่านมายังไม่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ	

ของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียอย่างแท้จริง

 ผลลัพธ์
 -	การดำาเนินงานต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	ส่วนหนึ่งอยู่ในงานของกระทรวงสาธารณสุข	งานที่ริเริ่มและ

ดำาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเป็นไปได้น้อย

	 -	 การผสมผสานบูรณาการกลยุทธ์	 จะเน้นในเชิงแนวคิด	การประสานเชิงแนวราบที่เรียกว่า				

South	to	South	Strategy	หรือการระดมสรรพกำาลังในกลุ่มพันธมิตรยังเป็นไปได้น้อย

	 -	โครงการต่างๆ	เป็นโครงการท่ีจดัข้ึนในระดับพืน้ท่ีท้องถิน่	ไม่สามารถขยายผลต่อยอดมาเปน็

ระดับประเทศได้	 รวมถึงขาดการติดตามเชิงระบบเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของการยอมรับของ

ประชาชนในแต่ละพื้นที่

	 -	ขาดการประเมินติดตามในเชิง	Cost-effectiveness	ว่าคุ้มทุน	คุ้มค่า	เป็น	“Best Buy”	ได้แก่	การลงทุน

ทีท่ำาใหค้ณุภาพชวีติดีขึน้ในลกัษณะของการเพิม่อายขุยัเฉลีย่ทีย่นืยาว	อยา่งมีคุณภาพหรอืไม่เพยีงใด		

ค่าลงทุนต่อหัวเม่ือเปรียบกับคุณภาพของชีวิตที่ยืนยาวเพิ่มขึ้น	 คุ้มทุนมากน้อยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบ

กับ	GDP	ของประเทศใดในเอเชีย

	 -	ขาดการติดตามมาตรฐานการดำาเนินงานต่างๆ	ว่าเป็น	“Best Practice”	และสามารถสร้าง

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือไม่	เพียงใด

	 -	ค่าใชจ่้ายในการดูแลสขุภาพทีมี่ความสมัพนัธ์กบัการลงทนุในการจดับรกิารดา้นปอ้งกนั	ควบคมุ

เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อมีความสำาคัญมากข้ึน	 แต่ยังมีข้อเท็จจริงแสดงถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 สังคม

ของพื้นที่ยังไม่เอื้ออำานวยเพียงพอให้ประชาชนได้รับประโยชน์เข้าถึงบริการ
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การประเมินผลและติดตามการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา

 ข้อเสนอแนะ
 ควรพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลแบบ	Empowerment	 evaluation	 โดยให้													

ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย	โดยตรงเป็นผู้ติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินติดตาม	และนำาผลการประเมินมาใช้

ให้คุ้มค่า	เกิดประโยชน์ตามแผนกลยุทธ์ของประเทศไทย	จะเป็นทางเลือกสำาคัญ	รวมถึงพิจารณา

ความสอดคลอ้งของการนำาแนวคิดจากแผนสูก่ารปฏบิติัด้วย	การกำาหนดดัชนีความสำาเรจ็ของงาน	ใหว้ดัได้จรงิ

และไม่ต้องมาก		มีกลุ่มเป้าหมายของงานชัดเจน	และท้ายสุดการจัดสรรงบประมาณของการตอบสนอง	

NCD	ของประเทศไทย	รวมถึงการให้ความสำาคัญของแผนการพัฒนาบุคลากรที่ยังขาดหายและ

ต้องการการพัฒนาเร่งด่วน

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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วัตถุประสงค์ 	เพื่อประเมินผลและติดตามการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา

ผลการดำาเนินงาน

๑. ดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำาร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 

	 ๑)	ให้คำาปรึกษา/คำาแนะนำา	และเข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานมหกรรมเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำา

ในจังหวัดสุรินทร์	 สนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำาให้แก่เครือข่ายทั้งข้อมูลและส่ือต่างๆ	

ประชาสัมพันธ์	เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำา	การเอาชีวิตรอดในน้ำา	และ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำาให้แก่

	 -	เด็กโรงเรียนวัดห้วยจระเข้	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 -	บุคลากรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและบุคลากรในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบของ	สคร.	๖	และ	๑๑		

	 -	อาจารย์แพทย์	แพทย์ประจำาบ้านและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ

ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	

	 -	ชุมชนและเจ้าหน้าที่	รพ.สต.	บ้านโสกหมู	อ.หนองหาน	จ.อุดรธานี

	 ๒)	จดันิทรรศการเรือ่ง	การปอ้งกนัการจมน้ำาและการปอ้งกนัไฟฟา้ดูด	ณ	เทศบาลปลายบาง	และ

องค์การบริหารส่วนตำาบลบางบัวทอง	จ.นนทบุรี	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	ถนนแจ้งวัฒนะ	

และ	Thai	PBS	ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพมหานคร

	 ๓)	ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง	โรงเรียนอันตราย:	ปัญหาเด็กจมน้ำาในวัยเรียน		ในการ

ประชมุวิชาการโรงพยาบาลรามาธิบดี,	การอบรมการป้องกนัเด็กจมน้ำา	และหลกัสูตรว่ายน้ำาเพือ่เอาชวีติรอด	

ณ	โรงเรียนเพลินพัฒนา,	การป้องกันการจมน้ำาในการศึกษาดูงานป้องกันการบาดเจ็บในประเทศไทย

ของแพทย์จากประเทศพม่า		และร่วมพูดคุยและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจมน้ำาในประเทศไทย	

กับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำาประเทศไทย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ	สถานทูตออสเตรเลีย

	 ๔)	สนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำาให้แก่เครือข่ายทั้งข้อมูลและสื่อต่างๆ

๒. การประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา	มีขั้นตอนดังนี้	ร่างกรอบ/แนวทางการประเมินผล

การดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา,	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา,		

จัดทำาโครงการประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา,	จัดทำารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

การจ้างเหมาประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา,	ประชุมคณะกรรมการและคณะทำางาน



เพือ่จัดทำาโครงร่างการประเมินผล	และเครื่องมือสำาหรับใช้ในการประเมินผล,	เก็บรวบรวมข้อมูล

ในพื้นที่เพื่อประเมินผลในส่วนของประสิทธิภาพโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำา	(ความสามารถ

นการวา่ยน้ำาของเด็ก	และการรบัรูข่้าวสารเด็กจมน้ำา),	จดัทำารา่งผลการประเมนิผลการดำาเนินงานปอ้งกนั

เด็กจมน้ำา,	สรุปผลการประเมินผล	และจัดทำารูปเล่มการประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา

๓. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินผล		บุคลากรกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บลงพื้นที่เพื่อ

ตรวจเย่ียมเสรมิพลงัและติดตามการขยายผลการดำาเนนิงานป้องกนัเด็กจมน้ำาในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

จังหวดักาญจนบรุ	ีจงัหวดัขอนแกน่	จงัหวดัอดุรธานี	จงัหวัดสุราษฎรธ์านี	จงัหวัดสุรนิทร	์จงัหวัดรอ้ยเอด็	

และจังหวัดราชบุรี

๔. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำางาน/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

	 -	ร่างกรอบการประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา	

	 -	เตรียมการจัดงานรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา

	 -	ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแสดงโชว์	 (Role	Play)	ทักษะความปลอดภัยทางน้ำา	

เพื่อตัดสินผลการแข่งขันการแสดงโชว์	 (Role	Play)	ทักษะความปลอดภัยทางน้ำาของเด็กในกิจกรรม					

วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา	

	 -	ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี	 เพื่อตัดสินผลการแข่งขัน	

ประกวดวาดภาพระบายสีเรื่อง	“ทำาอย่างไร	จึงไม่จมน้ำา”	ของเด็ก	ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา		

ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 -	ประชมุคณะกรรมการตัดสนิการแข่งขนัประกวดเรยีงความ	เพือ่ตัดสินผลการแขง่ขันประกวด

เรียงความเรื่อง	“ทำาอย่างไร ให้เด็กไทยไม่จมน้ำา”	ของเด็ก	ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา

		 -	ประชมุคณะทำางานเพือ่ชีแ้จงการดำาเนินงานจดักจิกรรมวนัรณรงค์ปอ้งกนัเด็กจมน้ำา	ป	ี๒๕๕๖

	 -	ประชมุผูเ้ชีย่วชาญ/นักวิชาการ/ผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ประเมินผลการดำาเนนิงานป้องกนัเด็กจมน้ำาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานในพื้นที่	ณ	จังหวัดสุรินทร์	

	 -	ประชุมคณะทำางานเพื่อประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา
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การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อบูรณาการงานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บของทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข	และ

ประสาน	เชื่อมโยง	การดำาเนินงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน

	 ๒.	เพื่อดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษ	

ความปลอดภัยทางถนน		

	 ๓.	เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการดำาเนินงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ

ให้เป็นไปตามแผนแม่บทแห่งความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.๒๕๕๔	-	๒๕๖๓

		 ๔.	เพื่อพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์

๖๕



ผลการดำาเนินงาน

	 ๑.	ดำาเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำานวยการความปลอดภัย

ทางถนน	ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ	ณ	จังหวัดนครสวรรค์	และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

											 ๒.	ประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารจดัการขอ้มูลและประเมนิผลในคณะกรรมการศูนยอ์ำานวยการ

ความปลอดภยัทางถนน	ผูเ้ขา้รว่มประชมุ	๔๑	คน	ประกอบด้วย	คณะอนกุรรมการด้านการบรหิารจดัการข้อมูล

และติดตามประเมินผล	และหน่วยงานเครอืขา่ย	ได้แก	่สำานกังานตำารวจแหง่ชาติ	,กรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย,	NECTEC,	บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด	และมูลนิธิไทยโรดส์

	 ๓.	ประชมุคณะกรรมการปอ้งกนัและควบคมุการบาดเจบ็	กระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการ

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	Road	 safety	 /คณะทำางานผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน

ควบคุมการบาดเจ็บ	ผู้เข้าร่วมประชุม	๓๕	คน	ประกอบด้วย	คณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	

กระทรวงสาธารณสุข	และหน่วยงานเครือข่าย	ได้แก่	บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด

	 ๔.	ศึกษารูปแบบการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยทางถนนในเด็ก	 :	การส่งเสริม

การสวมหมวกนิรภัยในเด็ก	ในอำาเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	และอำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

	 ๕.	 จัดงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๕๕๖	และตรวจเยี่ยม

เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุจราจรช่วงขากลับเทศกาลสงกรานต์	ณ	จุดตรวจ	จ.ชลบุรี	และ

โรงพยาบาลบ้านบงึ	จ.ชลบรุ	ีรว่มกบัคณะผูบ้รหิารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสขุ	และกรมควบคุมโรค

การสื่อสารความเสี่ยงการป้องกันเด็กจมน้ำา

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำา

	 ๒.	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันเด็กจมน้ำาและการบาดเจ็บในเด็ก

ผลการดำาเนินงาน

	 -	จัดทำารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา		

							 -	จัดทำารูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์

	 -	จัดทำากติกาการแข่งขัน	ใบสมัคร	และเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันทัง้	๓	ประเภทในงานรณรงค์

ป้องกนัเดก็จมน้ำา	ประกอบด้วย	การแขง่ขันแสดงโชว	์(Role	Play)	ทกัษะความปลอดภัยทางน้ำา	การประกวด

วาดภาพระบายสี	และการประกวดเรียงความ

	 -	ประชุมคณะทำางานเพื่อพิจารณาร่างกติกาการแข่งขัน	ใบสมัคร	 เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน	

ทั้ง	๓	ประเภท	และแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา

	 -	แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา	ปี	๒๕๕๖

	 -	จดัทำาประเด็นสารสำาหรบัใชใ้นการรณรงค	์และแนวทางการดำาเนินงานช่วงวนัรณรงคป้์องกัน

เด็กจมน้ำาให้แก่พื้นที่

	 -	 จัดทำาข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	การดำาเนินงานช่วงวันรณรงค์ป้องกันเด็กจม

น้ำาให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่	(การสื่อสารความเสี่ยง	/การประชาสัมพันธ์ในพื้นที	่		

การจัดกิจกรรมรณรงค์	การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนจมน้ำา	และการรายงานข้อมูลเด็กจมน้ำา

ในช่วงปิดเทอม)

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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	 -	ประกวดคำาขวญังานวนัรณรงค์ปอ้งกนัเด็กจมน้ำา	ผา่น	website	และรบัสมัครครอบครวั	(พอ่/แม/่

ผู้ปกครอง	จำานวน	๑	คน	และเด็ก	๓-๙	ปี	จำานวน	๑	คน)		เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์	“เข้าถึง...คว้าถึง...

หนูไม่จมน้ำา”	จำานวน	๙๙	ครอบครัว

	 -	รับสมัครเด็กเข้าร่วมแข่งขัน/ประกวดทั้ง	๓	ประเภท	คือ	๑)	การแสดงโชว์	(Role	Play)	

ทกัษะความปลอดภยัทางน้ำา	ในรปูแบบ	VCD	หรอื	DVD,	๒)	การประกวดวาดภาพระบายสี	“ทำาอยา่งไร

จึงไม่จมน้ำา”	และ	๓)	การประกวดเรียงความ	“ทำาอย่างไร	ให้เด็กไทยไม่จมน้ำา”	

	 -	ตัดสินและประกาศผลการแข่งขัน/ประกวด	ทั้ง	๓	ประเภท

	 -	จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา	ปี	๒๕๕๖	เมื่อวันเสาร์ที่	๒	มีนาคม	๒๕๕๖													

ณ	ศูนย์การค้า		เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	กรุงเทพมหานคร,	สรุปการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา	

	 -	จดัทำารายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาจดัทำาส่ือประชาสัมพนัธ์ประเภท	DVD	เกีย่วกับ

การป้องกันเด็กจมน้ำา

	 -	จ้างเหมาจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์ประเภท	DVD	เก่ียวกับการป้องกันเด็กจมน้ำา	จำานวน	๑,๒๐๐	แผ่น	

เพื่อใช้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ	ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา

	 -	จัดทำารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์ประเภท	DVD	เก่ียวกับ

การป้องกันเด็กจมน้ำา	พร้อมการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา

ไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

	 -		จัดทำารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมา	จัดทำา	และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

ประเภทโปสเตอร์เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำา	๑๐,๐๐๐	แผ่น	ไปยังหน่วยงานต่างๆ	ในกิจกรรม							

วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา	และจัดทำาเอกสาร/สื่อ	เพื่อใช้เผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำา	

จำานวน	๒๓,๕๐๐	แผ่น	และเผยแพร่ไปยังสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ/กิ่งอำาเภอ	

	 						-	จดันิทรรศการ	ใหส้มัภาษณ์และเขียนบทความผา่นชอ่งทางต่างๆ	และผลติส่ือประชาสัมพนัธ์

เช่น	หนังสือหลักสูตร	โปสเตอร์	CD	และภาพพลิก

การสื่อสารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค์

	 ๑.			เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่

	 ๒.	 เพื่อให้ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการบาดเจ็บที่สำาคัญเกิดแนวโน้มในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมด้านป้องกันการบาดเจ็บมากขึ้น

ผลการดำาเนินงาน

	 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บที่สำาคัญของคนไทยในปัจจุบัน	เพื่อจัดลำาดับ

ความสำาคัญของความเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหาเร่งด่วนต่อการแก้ไขปัญหา	และผลิตแผ่นพับ	

“ความจริงอุบัติเหตุมัจจุราชทางท้องถนน”	และเผยแพร่ให้กับ	สคร.	และ	สสจ.ทั่วประเทศ

ANNUAL REPORT 2013 : Bureau of Non Communicable Disease     

๖๗



๖๕

นโยบายและแนวทาง
การดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ส่วนที่ ๕



นโยบายและแนวทางการดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

	 สำานักโรคไม่ติดต่อตามบทบาท	National	Health	Authority	ของกรมควบคุมโรคได้กำาหนด

เป้าหมายการลดการเจ็บป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง		รวมทั้งลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้อง			

กบัองคก์ารอนามัยโลก	(พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๖๘)	และนำาเป้าหมายดังกล่าวไปกำาหนดแผนยุทธศาสตร์

การเฝา้ระวัง	ปอ้งกนั	ควบคมุโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั		๕		ป	ี	(พ.ศ.๒๕๕๗	-	๒๕๖๑)		โดยมีเปา้หมาย		

ลดภาระโรคจากการป่วยและการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับประเทศเมื่อสิ้นปี	๒๕๖๑			

ใน	๙	เป้าหมาย	ดังนี้

	 ๑.	อัตราตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(ได้แก่	โรคหัวใจและหลอดเลือด	โรคเบาหวาน	โรคมะเร็ง	

และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง)	ลดลงร้อยละ	๑๒

	 ๒.	ภาวะเบาหวาน	ไม่เพิ่มขึ้น	(๐%)	และภาวะน้ำาหนักเกิน/อ้วน	ไม่เพิ่มขึ้น	(๐%)

			 ๓.	ภาวะความดันโลหิตสูง	ลดลงร้อยละ	๑๒	

			 ๔.	การบริโภคยาสูบ	ลดลงร้อยละ	๑๕

	 ๕.	การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ลดลงร้อยละ	๕	

	 ๖.	การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ	ลดลงร้อยละ	๕	

	 ๗.	การบริโภคเกลือ	ลดลงร้อยละ	๑๕	

	 ๘.	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง	CVD	(ที่มี	risk	score	ตั้งแต่	๓๐	คะแนนขึ้นไป	ในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	

มีโอกาสเสี่ยงร้อยละ	๓๐	ต่อการเกิดโรค	CVD)	ได้รับการรักษาด้วยยาควบคู่กับการให้คำาปรึกษา		

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	อย่างน้อยร้อยละ	๕๐

	 ๙.	ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถเข้าถึงการได้รับยาและเทคโนโลยีท่ีจำาเป็นและเหมาะสม	

ร้อยละ	๘๐	

เป้าหมายการลดโรคและลดปัจจัยเสี่ยง

๑) ลดอัตราตาย

ตัวชี้วัด Base line      
ปี

๒๕๕๖
ปี

๒๕๕๗
ปี

๒๕๕๘
ปี

๒๕๕๙
ปี

๒๕๖๐
ปี

๒๕๖๑

๑.	อัตราตายจาก												

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง										

(ลดลงร้อยละ	๑๒)

ข้อมูลจาก

สนย.

ลดลง

ร้อยละ	

๐.๕

ลดลง

ร้อยละ	

๑.๒

ลดลง

ร้อยละ	

๓.๐

ลดลง

ร้อยละ	

๖.๐

ลดลง

ร้อยละ	

๖.๐

ลดลง

ร้อยละ	

๑๒
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ตัวชี้วัด Base line      
ปี

๒๕๕๖
ปี

๒๕๕๗
ปี

๒๕๕๘
ปี

๒๕๕๙
ปี

๒๕๖๐
ปี

๒๕๖๑

๑.๑	โรคหัวใจและ

หลอดเลือด	

(I	00	-	I	99)

ปี	๒๕๕๓

=	๖๑.๙๔

ปี	๒๕๕๔

=	๖๘.๗๖

ปี	๒๕๕๕

=	๗๒.๑๒

			๖๑.๙๑									๖๑.๒๐							๖๐.๐๘	 		๕๘.๒๒					๕๕.๗๔					๕๔.๕๑

๑.๒	โรคมะเร็ง

(C	00	-	C	97)

ปี	๒๕๕๓

=	๙๑.๒

ปี	๒๕๕๔

=	๙๕.๒

ปี	๒๕๕๕

=	๙๘.๕

			๙๐.๗๔								๙๐.๑๑								๘๘.๔๖	 			๘๕.๗๓						๘๒.๐๘						๘๐.๒๖

๑.๓	โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง	

(J	53	-	J	44)

ปี	๒๕๕๓

=	๑.๗๖

ปี	๒๕๕๔

=	๒.๕

ปี	๒๕๕๕

=	๗.๖

				๑.๗๕											๑.๗๔	 		๑.๗๑	 						๑.๖๕										๑.๕๘	 ๑.๕๕

๒) ลดปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัด Base line      
ปี

๒๕๕๖
ปี

๒๕๕๗
ปี

๒๕๕๘
ปี

๒๕๕๙
ปี

๒๕๖๐
ปี

๒๕๖๑

	๑.	ภาวะเบาหวาน					

ไม่เพิ่มขึ้น

ปี	๒๕๕๒

=	๖.๙(ขอ้มลู

จาก

NHES)

						๖.๙	 												๖.๙	 			๖.๙	 								๖.๙													๖.๙	 	๖.๙

๒.	ภาวะน้ำาหนกัเกนิ/อ้วน	

(BMI≥๒๕	kg/m๒	)

	ไม่เพิ่มขึ้น

ปี	๒๕๕๒

=	๓๔.๗

(ข้อมูลจาก

NHES)

				๓๔.๗										๓๔.๗									๓๔.๗									๓๔.๗									๓๔.๗								๓๔.๗

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๗๐



ตัวชี้วัด Base line      
ปี

๒๕๕๖
ปี

๒๕๕๗
ปี

๒๕๕๘
ปี

๒๕๕๙
ปี

๒๕๖๐
ปี

๒๕๖๑

๓.	ภาวะความดันโลหติสูง	

ลดลงร้อยละ	๑๒

ปี	๒๕๕๒	

=	๒๑.๔
(ข้อมูลจาก

NHES)

ลดลง
ร้อยละ

๐.๕

ลดลง
ร้อยละ

๑.๒

ลดลง
ร้อยละ

๓.๐

ลดลง
ร้อยละ

๖.๐

ลดลง
ร้อยละ

๑๐

ลดลง
ร้อยละ

๑๒

				๒๑.๓												๒๑.๑	 ๒๐.๗	 						๒๐.๑										๑๙.๓									๑๘.๘

๔.	การบริโภคยาสูบ	

ลดลงร้อยละ	๑๕

ป	ี๒๕๕๔	=	
๒๑.๓๖
(ข้อมูลจาก
สำานักงาน
สถิติ

แห่งชาติ)

ลดลง			
ร้อยละ	
๓

ลดลง					
ร้อยละ	
๕

ลดลง
ร้อยละ	
๘

ลดลง							
ร้อยละ	
๑๐

ลดลง									
ร้อยละ	
๑๒

ลดลง						
ร้อยละ	
๑๕

		๒๐.๗๒								๒๐.๒๙	 ๑๙.๖๕	 				๑๙.๒๒								๑๘.๘๐						๑๘.๑๖

๕.	การบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล	์ทีเ่ปน็อนัตราย
ต่อสุขภาพลดลง
ร้อยละ	๕

ปี	๒๕๕๔	
=	๓๑.๕

(ข้อมูลจาก

สำานักงาน

สถติิแหง่ชาติ)

ลดลง			

ร้อยละ	

๐.๕

ลดลง				

ร้อยละ	

๑

ลดลง				

ร้อยละ	

๒

ลดลง				

ร้อยละ	

๓

ลดลง									

ร้อยละ	

๔

ลดลง						

ร้อยละ	

๕

			๓๑.๓๔								๓๑.๑๘	 ๓๐.๘๗	 				๓๐.๕๕							๓๐.๒๔					๒๙.๙๒

๖.	การมีกิจกรรม
ทางกายไม่เพียงพอ
ลดลงร้อยละ	๕

ปี	๒๕๕๒	

=	๑๘.๕
(ข้อมูลจาก

NHES)

ลดลง			

ร้อยละ	

๐.๕

ลดลง					

ร้อยละ	

๑

ลดลง				

ร้อยละ	

๒

ลดลง				

ร้อยละ	

๓

ลดลง									

ร้อยละ	

๔

ลดลง							

ร้อยละ	

๕

			๑๘.๔๑									๑๘.๓๑	 ๑๘.๑๓	 				๑๗.๙๔								๑๗.๗๖					๑๗.๕๗

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ตัวชี้วัด Base line      
ปี

๒๕๕๖
ปี

๒๕๕๗
ปี

๒๕๕๘
ปี

๒๕๕๙
ปี

๒๕๖๐
ปี

๒๕๖๑

๑.	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง	CVD	(ที่มี	risk	score	ตั้งแต่	

๓๐	คะแนนข้ึนไป	ในอกี	๑๐	ปขีา้งหน้า				มีโอกาสเสีย่ง

รอ้ยละ	๓๐	ต่อการเกดิโรค	CVD)	ได้รบัการรกัษาด้วยยา

ควบคู่กับการให้คำาปรึกษา		เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ	อยา่งน้อย	รอ้ยละ	๕๐	(รอขอ้มลูจากการสำารวจ	

NHES			ครั้งที่	๕)

๒.	ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถเข้าถึง

การได้รับยาและเทคโนโลยีที่จำาเป็นและ

เหมาะสม	ร้อยละ	๘๐	(ใช้ข้อมูล	SARA	:	WHO)

ร้อยละ	
๓๐

ร้อยละ	
๓๕

ร้อยละ	
๔๐

ร้อยละ	
๔๕

ร้อยละ	
๕๐

ร้อยละ	
๖๐

ร้อยละ	
๖๕

ร้อยละ	
๗๐

ร้อยละ	
๗๕

ร้อยละ	
๘๐
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	 การจดัการแกไ้ขปัญหาเพือ่ลดเส่ียง	ลดโรคจากปัจจยัเส่ียงต่อการเกดิโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั		โดยมี

มาตรการการดำาเนินงานที่สำาคัญ	๓	มาตรการ	ได้แก่	

	 ๑.	การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ	

	 ๒.	การจัดการลดเสี่ยง	ลดโรคไม่ติดต่อ		

	 ๓.	พัฒนาระบบบริการสุขภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	รวมทั้ง

มรีะบบสนบัสนนุท่ีจำาเปน็เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานบรรลเุป้าหมาย	เชน่	มีระบบขอ้มลู	บคุลากรท่ีมีความรู้	

ความสามารถ	มีองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู	้	และระบบควบคมุกำากบัติดตามประเมินผลท่ีมีคณุภาพ		

ดังแผนภาพด้านล่าง						

Surveillance
Mapping	the	epidemic	

of	NCDs

Prevention
Reducing	the	level	of	
exposure	to	risk	factors

Management
Strengthen	health	care

ระบบข้อมูล พัฒนาวิจัย
องค์ความรู้

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ระบบกำากับติดตาม 
ประเมินผล

   

มาตรการและเป้าหมาย

      มาตรการที่ ๑ 	การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ			

วัตถุประสงค์
	 มีระบบเฝา้ระวงัทีเ่ป็นมาตรฐานสากล	ครอบคลมุทกุมิติท้ังการเฝา้ระวังปัจจยัเส่ียงพฤติกรรมสุขภาพ	
การป่วย	ภาวะแทรกซ้อนและความพกิารจากโรค	รวมทัง้ความรนุแรงและการตายเพ่ือใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
ควบคุมปัจจัยเส่ียงและโรควิถีชีวิตท้ังในระดับปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	และตติยภูมิ		และกำากับติดตาม	ประเมินผล
กลวิธี
	 ๑.	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ	 (Surveillance	 System)	 เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
	 ๒.	พฒันาและเสรมิสรา้งความเข้มแขง็ของระบบเฝา้ระวงัพฤติกรรมเสีย่โรคไม่ติดต่อ	(BRFSS)
	 ๓.	พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ	 เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
	 ๔.	พัฒนางานวิจัย		องค์ความรู้	และมาตรฐานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ		
สู่นโยบายและการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๗๒

วัตถุประสงค์ 	

	 เพื่อป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรและชุมชน	

มาตรการที่ ๒ 	การจัดการลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง



กลวิธี	

	 ๑.	พฒันาส่ือสารเตือนภยัเพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัในการป้องกัน	ควบคมุปจัจยัเสีย่งในประชากร

และชุมชน

												๒.	ส่งเสริม	สนับสนุนศักยภาพในการป้องกัน	ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของชุมชนและประชากร

												๓.	สร้างและพัฒนามาตรการทางสังคม		กฎหมาย	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและ

ปัจจัยกำาหนด

													๔.	พฒันาศักยภาพบคุลากรและภาคเีครอืขา่ยในการดำาเนินงานป้องกนัควบคมุโรคไม่ติดต่อของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

													๕.	พฒันางานวจิยั	องค์ความรู	้เทคโนโลย	ีเครือ่งมือสนบัสนนุการดำาเนนิงานลดเสีย่ง	และปอ้งกัน	

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

เป้าหมาย  :		อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ	(ไม่เกิน	๒๓	ต่อประชากรแสนคน)

	 เพือ่ใหค้นไทยมีพฤติกรรมสุขภาพดี	ปจัจยัเส่ียงลดลง	กลุม่เสีย่งสงูต่อโรคหวัใจได้รบัการคดักรอง

และปรับพฤติกรรม		ผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าถึงบริการ	ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน	และได้รับการฟื้นฟู	

ลดอัตราการเป็นซ้ำา	ภายใต้มาตรการดังต่อไปนี้	
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วัตถุประสงค์ 

	 เพิ่มศักยภาพของสถานบริการสุขภาพให้มีความสามารถในการให้บริการท่ีได้มาตรฐาน	 เพื่อ

จัดการปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเชื่อมโยง	ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง	

กลวิธี

	 ๑.	พัฒนาระบบการคัดกรองและการประเมินความเสี่ยง	

	 ๒.	พัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย	

	 ๓.	พัฒนาระบบป้องกันและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(คลินิก	NCD	คุณภาพ)	

	 ๔.	พัฒนางานวิจัย	องค์ความรู้	เทคโนโลยี	เครื่องมือสนับสนุนการจัดการปัจจัยเสี่ยงและ			

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

	 ในปงีบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๗	-	๒๕๖๐	กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดยทุธศาสตร	์	๓	ยทุธศาสตร์

ที่จะดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	“ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น 

เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน”	 ประกอบ

ด้วย	ยทุธศาสตรท์ี	่๑		พฒันาสขุภาพตามกลุม่วยั	ยทุธศาสตรท์ี	่๒	พฒันาและจัดระบบบรกิารทีมี่คณุภาพ

มาตรฐาน	ครอบคลมุ	ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารได	้และยทุธศาสตรท์ี	่๓	พฒันาระบบบรหิารจัดการ

เพื่อสนับสนุนการจัดบริการบุคลากร	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๗	มีตัวชี้วัด	ใน	๓	ยุทธศาสตร์	

รวม	๔๔	ตัวชี้วัด	กรมควบคุมโรคในบทบาท	National	Health	Authority	(NHA)	ของการป้องกันควบคุมโรค

ได้ประสานงานกับกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขในการดำาเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย	(กลุ่มวัยทำางาน)	ดังนี้

มาตรการที่ ๓	พัฒนาระบบบริการสุขภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง



มาตรการที่ ๑ ลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรทั่วไป และสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
	 ๑.๑	การจัดการลดการบริโภคเกลือ	กิจกรรมหลักคือ	ผลิตและประเมินประสิทธิภาพชุดความรู้	

(Tool	Kit)	สำาหรบั	อสม.และมีเป้าหมายคอื	อสม.	นำาชดุความรู	้(Tool	Kit)	ไปใชใ้หค้รอบคลมุ	๒,๖๓๔	ตำาบล	

[ผู้รับผิดชอบ	:	กรมควบคุมโรค	(สำานักโรคไม่ติดต่อ)	และ	กรม	สบส.]	

	 ๑.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ  และการเสริมสร้างศักยภาพ   

การดำาเนินงานเพื่อให้สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	 	 เป้าหมายคือ	 ให้สถานที่สาธารณะ	

ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายท้ังใน	กทม./ในส่วนภูมิภาค	 [ผู้รับผิดชอบ	 :	กรมควบคุมโรค	 (สำานักควบคุม

การบริโภคยาสูบ)]

	 วิธีการติดตามประเมินผล	 	ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์	ตรวจเตือน	และบังคับใช้กฎหมายร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่	

	 ๑.๓ การบังคับใช้ฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็ม (GDA) เป้าหมายคือ	มีผลิตภัณฑ์แสดงฉลาก

โภชนาการ	และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ	[ผู้รับผิดชอบ	:	สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา]

	 วิธีการติดตามประเมินผล		ผลการสำารวจการแสดงฉลาก	GDA	และการวัดความรู้	ความเข้าใจ	

และประยุกต์ใช้ของผู้บริโภคผ่านแบบสอบถาม	

	 ๑.๔ ตำาบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน (๒,๖๓๔ ตำาบล) เป้าหมายคือ	ตำาบลจัดการ

สุขภาพฯ	ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดับดีมากขึน้ไปรอ้ยละ	๔๐	[ผูร้บัผดิชอบ	:	กรม	สบส.	(กองสนับสนนุ

สุขภาพภาคประชาชน)]	

	 วิธีการติดตามประเมินผล 	

	 ๑)	ประเมินตนเองตามแบบประเมินตำาบลจัดการสุขภาพ	 	หมู่บ้านจัดการสุขภาพ	และ	อสม.					

นักจัดการสุขภาพ

	 ๒)	 ติดตามประเมินกระบวนการพัฒนาโดยการนิเทศงานและแบบรายงานติดตามตรวจเยี่ยม		

และประเมินโดยคณะประเมินจากส่วนกลาง

	 ๑.๕	หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (๑,๗๕๖ หมู่บ้าน) มีเป้าหมาย	คือ	

	 	 ๑)	รอ้ยละ	๑๐	ของหมู่บา้นในตำาบลจดัการสุขภาพท่ีผา่นเกณฑ์ฯ	ป	ี๒๕๕๖	มีการดำาเนินการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามกระบวนการที่กำาหนด

	 	 ๒)	ร้อยละ	๘๐	ของประชาชนอายุ	๑๕	ปีขึ้นไป	ในหมู่บ้านเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ	๓อ.	๒ส.

	 	 ๓)	ร้อยละ	๗๕	ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

	 	 ๔)	ร้อยละ	๗๐	ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

[ผู้รับผิดชอบ	:	กรม	สบส.	(กองสุขศึกษา)]	

	 วิธีการติดตามประเมินผล		

	 ๑)	ประเมินกระบวนการดำาเนินงานของพื้นที่จากการนิเทศงานและแบบรายงาน

	 ๒)	ประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ

จากการประเมินตนเองด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปและสุ่มประเมินจากส่วนกลาง

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๗๔



	 ๑.๖	ศูนย์การเรียนรู้องค์กร ต้นแบบไร้พุง เป้าหมายคือ	 มีศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

จำานวน	๒๐๐	แหง่	ทีเ่กดิจากการขยายผลขององค์กรนำารอ่ง	[ผูร้บัผดิชอบ	:	กรมอนามัย	(สำานกัโภชนาการ)]

		 วิธีการติดตามประเมินผล	 	 ตรวจประเมินและรับรองการดำาเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน								

ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง	โดยศูนย์อนามัยเขตที่	๑	-	๑๒	และส่วนกลาง

	 ๑.๗	สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เป้าหมายคือ	สถานประกอบการ			

ท่ีสมคัรเขา้รว่มโครงการผา่นเกณฑ์ฯ		[ผูร้บัผดิชอบ	:	กรมควบคมุโรค	(สำานักโรคจากการประกอบอาชพี

และสิ่งแวดล้อม)]

	 วธิกีารตดิตามประเมนิผล		ตรวจประเมินผลการดำาเนนิงานสถานประกอบการและวสิาหกิจชมุชน	

ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข	ตามเกณฑ์โดยคณะกรรมการ/คณะทำางาน

มาตรการที่ ๒ สนับสนุนการประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงของ NCD รายบุคคล
	 คลินิก DPAC	[ผู้รับผิดชอบ	:	กรมอนามัย	(กองออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ)]

	 ๒.๑	การขยายผลการจัดตั้งคลินิก DPAC ตามเกณฑ์การจัดตั้งของกรมอนามัย มีเป้าหมายคือ	

ขยายผลใน	รพศ./รพท./รพช.	ร้อยละ	๑๐๐

	 วิธีการติดตามประเมินผล

	 ๑)	จังหวดัตรวจประเมิน/รบัรอง	ตามเกณฑ์การจัดต้ังคลนิิก	DPAC	ของกรมอนามัยและ	เกบ็ข้อมูล	

รายงานข้อมูลเข้าสู่ศูนย์อนามัยเขตที่	๑	-	๑๒															

	 ๒)	ส่วนกลางร่วมกับศูนย์อนามัยเขตที่	 ๑	 -	๑๒	 สุ่มตรวจประเมิน/รับรอง	และรายงานข้อมูล			

เข้าสู่ระบบ	DOC	ของกรมอนามัย	และ	Web	site	กองออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

	 ๒.๒	พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการให้บริการและประเมินคลินิก DPAC คุณภาพ (ของผลการดำาเนินงาน

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖) มีเป้าหมายคือ	รพศ./รพท./รพช.	ร้อยละ	๕๐	และ	รพ.สต.ร้อยละ	๓๐	

	 วิธีการติดตามประเมินผล

	 ๑)	สถานบรกิารสาธารณสขุในสังกดัสำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขมีการดำาเนินงาน	คลนิกิ	

DPAC	ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย									

	 ๒)	ส่วนกลางร่วมกับศูนย์อนามัยเขตที่	๑	-	๑๒	สุ่มตรวจประเมิน/รับรอง	ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรมอนามัย					

มาตรการที่ ๓  ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด IHD (รู้อาการเตือน ปรับพฤติกรรม ให้ยาตาม
ข้อบ่งชี้)
	 ๓.๑ การคัดกรองผู้ป่วย DM, HT รายใหม่ มีเป้าหมายคือ	ประชาชนอายุ	๑๕	ปีขึ้นไป

ได้รับการคัดกรอง	DM,	HT	มากกว่าร้อยละ	๙๐	[ผู้รับผิดชอบ	:	กรมควบคุมโรค	(สำานักโรคไม่ติดต่อ)]	

	 วิธีการติดตามประเมินผล		ติดตามข้อมูลจากระบบรายงาน	๔๓	แฟ้ม

	 ๓.๒	ผูป้ว่ย DM, HT ควบคมุระดับน้ำาตาลและความดันโลหิตได้ดี มเีปา้หมายคอื	ผูป้ว่ยเบาหวาน	

ควบคุม	FPG/HbA1C	ได้ดี	มากกว่าร้อยละ	๔๐	และ	ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิต

ได้ดีมากกว่าร้อยละ	๕๐	[ผู้รับผิดชอบ	:	กรมควบคุมโรค	(สำานักโรคไม่ติดต่อ)]

	 วิธีการติดตามประเมินผล		ติดตามข้อมูลจากระบบรายงาน	๔๓	แฟ้ม

	 ๓.๓	การประเมินความเสี่ยงต่อโรค CVD มีเป้าหมายคือ	ผู้ป่วย	DM,	HT	ได้รับการประเมิน

ความเสี่ยงจากโรค	CVD	ร้อยละ	๕๐	[ผู้รับผิดชอบ	:	กรมควบคุมโรค	(สำานักโรคไม่ติดต่อ)]
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มาตรการที่ ๔ พัฒนาคุณภาพระบบบริการ และระบบส่งต่อ

	 ๔.๑	คลินิก NCD  คุณภาพ เป้าหมายคือ	มีคลินิก	NCD	คุณภาพ	(ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๗๐)	

[ผู้รับผิดชอบ	:	กรมควบคุมโรค	(สำานักโรคไม่ติดต่อ)]

	 วิธีการติดตามประเมินผล	 	 	สคร.ท่ี	๑	 -	๒	ดำาเนินการสุ่มประเมินคุณภาพการดำาเนินงานตาม

เกณฑ์คลินิก	NCD	คุณภาพในสถานบริการ

	 ๔.๒	มาตรฐานการรกัษา (STEMI fast Track, Cardiac Rehabilitation/secondary Prevention) 

มีเป้าหมายคือ อัตราตายในโรงพยาบาลจาก	STEMI	น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	และ	ผู้ป่วย	STIMI	ได้รับ

ยาขยายหลอดเลือดหัวใจหรือส่งต่อทันเวลา	มากกว่าร้อยละ	๕๐	[ผู้รับผิดชอบ	:	กรมการแพทย์	

(สถาบันโรคทรวงอก)]

	 วิธีการติดตามประเมินผล			

	 จากการรายงานข้อมูลในโรงพยาบาลที่ส่งต่อมาที่สถาบันโรคทรวงอก

	 ๑)	อัตราตายในโรงพยาบาลจาก	STEMI	น้อยกว่า	ร้อยละ	๑๐

	 ๒)	ผู้ป่วย	STIMI	ได้รับยาขยายหลอดเลือดหัวใจหรือส่งต่อทันเวลา	มากกว่าร้อยละ	๕๐

	 ๔.๓	มาตรฐาน คุณภาพของยา IHD	 ยาโรคหลอดเลือดหัวใจและยาช่วยชีวิตในบัญชียาหลัก

แห่งชาติที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพได้รับการตรวจสอบ	และแก้ไขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำาหนด		

ทุกราย	(๑๕	ตัวยา	๑๕๐	ตัวอย่าง)	โดยการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพยา	และตรวจสอบ

มาตรฐานการผลิตยา	[ผู้รับผิดชอบ	:	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา]

	 ๔.๔	จำานวนยาสามญัของยากลุม่รกัษาโรคหลอดเลอืดหัวใจทีม่ ีได้รบัการอนญุาตมากขึน้	ภายใต้

การประชาสัมพันธ์	 และจัดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตำารับยาสามัญฯ	 [ผู้รับผิดชอบ	 :	

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา]

จุดเน้นในการติดตามประเมินผลโดยกรมควบคุมโรค

	 ๑.	คลินิก	NCD	คุณภาพ

	 ๒.	การประเมิน	CVD	risk	ในผู้ป่วย	DM,	HT

	 ๓.	ผู้ป่วย	DM,	HT	ควบคุมระดับน้ำาตาล/ความดันโลหิตสูงได้ดี

	 ๔.	ผู้ป่วย	DM,	HT	รู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดหัวใจ	และหลอดเลือดสมอง

	 ๕.	ผู้ป่วย	DM,	HT	ที่สูบบุหรี่	เลิกสูบบุหรี่ได้

	 ๖.	ผูป้ว่ย	DM,	HT	ปรบัพฤติกรรมและจดัการตนเองเพือ่ลดเส่ียงต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ

และหลอดเลือดสมอง

ลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน

เป้าหมาย : 	อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน	(ไม่เกิน	๒๐	ต่อประชากรแสนคน)

มาตรการที่ ๑  พัฒนาคุณภาพระบบบริการ EMS
	 ๑.๑	เพิ่มการใช้บริการ	๑๖๖๙	ในผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ	(สีเหลืองและสีแดง)	ที่มาด้วย

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยแจ้งผ่านศูนย์สั่งการ	๑๖๖๙	มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๐	เมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา	(ผู้รับผิดชอบ	:	สธฉ./สพฉ.)

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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	 วิธีการติดตามประเมินผล

	 ติดตามรายงานจาก	สธฉ.	 ทุก	๖	 เดือน	 (จากเอกสารการรายงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ	๑๖๖๙		

ทกุระดับสถานบรกิาร	และรายงานผลการคัดแยกผูป่้วยตามแบบฟอรม์	FM	๒.๑	ของสถาบนัการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ)

	 ๑.๒	การออกปฏิบัติการรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ	 (สีเหลืองและสีแดง)	

ภายใน	๑๐	นาที	หลังได้รับแจ้งเหตุ	มากกว่าร้อยละ	๗๐	(ผู้รับผิดชอบ	:	สธฉ./สพฉ.)

มาตรการที่ ๒  พัฒนาคุณภาพระบบบริการ ER
	 -	การประเมินตนเองของห้องฉุกเฉินทุกระดับสถานบริการตามแนวทางสู่มาตรฐานด้าน

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๐	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 (ผู้รับผิดชอบ	 :	

สบรส./สธฉ./กรมการแพทย์)

	 วิธีการติดตามประเมินผล 	ติดตามรายงานจากกรมการแพทย์

มาตรการที่ ๓  พัฒนา Trauma care ตาม service plan ด้านอุบัติเหตุ
	 ๓.๑	การใช้ข้อมูลการบาดเจ็บเพื่อการป้องกัน	แก้ไขปัญหา	และพัฒนาระบบการดูแลผู้บาดเจ็บ

	 วิธีการติดตามประเมินผล		ติดตามรายงานจาก	สธฉ./เขตสุขภาพ

	 ๓.๒	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Head Injury และ Multiple Injury มีเป้าหมายคือ 

อัตราการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บที่มีค่า	PS	>	๐.๗๕	ลดลง	(ผู้รับผิดชอบ	:	สธฉ./สบรส./เขตสุขภาพ)

	 วธิกีารติดตามประเมนิผล 	ติดตามรายงานผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวดัจาก	สบรส./เขตสุขภาพ

มาตรการที่ ๔  ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 			
	 -	 จัดอบรมการจัดการ	 วิเคราะห์	 และการใช้ประโยชน์ข้อมูลให้	สคร.และทีมข้อมูลจังหวัด	

(ผู้รับผิดชอบ	:	สธฉ./สบรส./เขตสุขภาพ)

	 วิธีการติดตามประเมินผล		ให้	สคร.ติดตามการดำาเนินงานของจังหวัดพื้นที่เสี่ยง	๔๐	จังหวัด

มาตรการที่ ๕  ประสานการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้น (การออกใบอนุญาตขับขี่, การเพ่ิมโทษกับ         

ผู้ก่ออุบัติเหตุ)

	 -	กระตุ้นมาตรการจัดการปัจจัยเส่ียงท่ีสำาคัญ	ร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 	 เน้น	 เมา	หมวก				

เข็มขัด	และความเร็ว	[ผู้รับผิดชอบ	:	กรมควบคุมโรค	(สำานักโรคไม่ติดต่อ)	/สธฉ.]

มาตรการที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล และประเมินผล
	 ๖.๑	บรูณาการข้อมูลกบัตำารวจและเอกชน	[ผูร้บัผดิชอบ	:	กรมควบคมุโรค	(สำานักโรคไม่ติดต่อ)]

	 วิธีการติดตามประเมินผล 	 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลชุดบูรณาการประเด็นปัญหาที่นำาเสนอ

ต่อที่ประชุม	ศปถ.

	 ๖.๒	ประเมินผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ	๕	คณะ		ภายใต้ศูนย์อำานวยการ

ความปลอดภัยทางถนน	[ผู้รับผิดชอบ	:	กรมควบคุมโรค	(สำานักโรคไม่ติดต่อ)]

	 วธีิการตดิตามประเมนิผล 	ติดตามรายงานการประเมินผลตัวชีว้ดัของแต่ละคณะอนกุรรมการฯ	

๕	คณะ
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การจัดทำาแนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

	 โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศ		เป็นสาเหตุของการป่วย	

พิการ	และเสียชีวิต	ตลอดจนเป็นภาระต่องบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้น

ในอนาคต	คนทีอ่ายมุากกวา่	๔๐	ปข้ึีนไป	มีความเสีย่งในการเกดิหรอืเสยีชวีติจากโรคหวัใจและ	หลอดเลือด

ตามเหตุปัจจัยของแต่ละคน	ซ่ึงได้แก่	พฤติกรรมเส่ียง	(การกิน	การออกกำาลังกาย		การสูบบุหร่ี	การด่ืมสุรา)	

ปัจจัยเสี่ยง	(ความดันเลือดสูง	น้ำาตาลในเลือดสูง	ไขมันในเลือดสูง	น้ำาหนักเกิน)	มาตรการเชิงรุกในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงเป็นสิ่งสำาคัญ	เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง	และโรคใน

ระยะเริ่มต้น	เพื่อที่จะมีการดำาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง	รวมทั้งการส่งไปรับการรักษาตั้งแต่

เริม่แรก	อนัจะสง่ผลใหล้ดความรนุแรงของโรคในรายทีป่ว่ยแลว้		และปอ้งกนัโรคในรายทีม่คีวามเสีย่ง	

กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบบริการจึงได้จัดทำาแนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หัวใจและหลอดเลือดสำาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง	ป้องกันและ

ส่งต่อประชาชนกลุม่เส่ียงและกลุม่ปว่ยโรคหวัใจและหลอดเลอืด	ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล

วัตถุประสงค์

	 เพื่อจัดทำาแนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ๑.	แนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	(๑	เรื่อง)

	 ๒.	ความพงึพอใจต่อแนวทางปฏบัิติการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด	

(ร้อยละ	๘๐)

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	ศึกษา	ทบทวน	องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด	รวมถึงวิธีการคัดกรอง

และประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

	 ๒.	แต่งตั้งที่ปรึกษาฯ/คณะทำางานในการจัดทำาแนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

	 ๓.	ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาฯ/คณะทำางานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ

การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	(๔	ครั้ง)

	 ๔.	จัดจ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

(๔,๐๐๐	เล่ม)

	 ๕.	ชีแ้จงและเผยแพรเ่กีย่วกบัการใช้แนวทางปฏิบติัการประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกดิโรคหวัใจ

และหลอดเลือด

สำานักโรคไม่ติดต่อดำาเนินงานเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ						

ตามแผนปฏิบัติราชการ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๗	ดังนี้

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ

	 ข้อมูลระบาดวิทยาจากระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ	 มีความสำาคัญและจำาเป็นต่อการกำาหนด

นโยบาย	มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อท่ีมีประสิทธิภาพ	ต้องเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ	ใหไ้ด้ข้อมลูท่ีถูกต้องและรวดเร็ว	จึงมีความจำาเป็นต้องพฒันาแนวทางความรว่มมือระหวา่งเครอืขา่ย	

ให้ได้ชุดข้อมูลเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์

	 ๑.	พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายข้อมูลโรคไม่ติดต่อให้ใช้ประโยชน์ด้าน		

การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๒.	ประเมินชุดข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อระดับประเทศและระดับจังหวัด

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ขอ้มลูมาตรฐานการเฝา้ระวงัปอ้งกนัควบคุมโรคไมติ่ดต่อระดับประเทศและระดับพืน้ท่ี		(๒	เรือ่ง)

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาข้อมูลมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับ

ประเทศและพื้นที่	สำาหรับเครือข่ายในส่วนกลางและภูมิภาค	(๑	ครั้ง/๒	วัน/๓๐	คน)

	 ๒.	ประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับประเทศและ

พื้นที่	สำาหรับเครือข่ายในส่วนกลางและภูมิภาค	(๑	ครั้ง/๒	วัน/๖๐	คน)

	 ๓.	ประชุมเครือข่ายในพื้นที่	(๔	ครั้ง/๑๕	คน/๒	วัน)

	 ๔.	ต่ออายุโปรแกรม	SAS

การสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ พ.ศ.๒๕๕๗ (สำารวจทุก ๓ ปี)

	 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินได้กำาหนดมาตรการพัฒนาการสื่อสารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 จึงจำาเป็นต้องมีฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ		รวมถึงติดตามการดำาเนินการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

และการบาดเจ็บในระดับประเทศ		กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อจึงได้

จัดทำาโครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บขึ้น

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อจัดหาข้อมูลสถานะสุขภาพ	 	 คุณภาพระบบบริการสุขภาพ	และปัจจัยพฤติกรรมเส่ียง

โรคไม่ติดต่อของประชากรไทย

	 ๒.	เพื่อจัดทำาระบบและมาตรฐานของข้อมูลที่แสดงสถานะสุขภาพ	คุณภาพระบบบริการ	และ

ปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ	ที่เป็นปัญหาสำาคัญของประชากรไทย

					 ๓.	เพือ่การคงอยูข่องระบบเครอืขา่ยการสำารวจปัจจยัเสยีงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจบ็ในประชากร

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 มีฐานข้อมูลผลการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ของประชากรอายุ	๑๕-๗๔	ปี	

ในภาพรวมประเทศ	รายภาค	เขตการปกครอง		สำานักงานป้องกันควบคุมโรค	๑๒	เขต,	เขต	สปสช.

และระดับจังหวัดในพื้นที่	๗๗	จังหวัด	รวมกรุงเทพมหานคร	(๑	ฐานข้อมูล)
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กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	จ้างจัดทำากรอบและโปรแกรมสุ่มตัวอย่าง	พร้อมจัดพิมพ์รายชื่อและจัดส่งให้	สคร.๑-๑๒	

สสจ.	๗๖	จังหวัด	 (รวม	จ.บึงกาฬ)	และสำานักโรคไม่ติดต่อ	 (รวม	กทม.)	๗๗	จังหวัดๆ	ละ	๑,๗๒๘	

ตัวอย่าง	(จังหวัด)

	 ๒.	จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลภาคสนาม	พร้อมจัดส่งให้	สคร.	๑-๑๒	สสจ.	๗๖	จังหวัด	

(รวม	จ.บึงกาฬ)	และสำานักโรคไม่ติดต่อ	(รวม	กทม.)

	 ๓.	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเก็บข้อมูลภาคสนาม	พร้อมจัดส่งให้	สคร.	๑-๑๒	สสจ.	๗๖	จังหวัด	

(รวม	จ.บึงกาฬ)	และสำานักโรคไม่ติดต่อ	(รวม	กทม.)

	 ๔.	จ้างเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานคร	จำานวน	๑,๗๒๘	ตัวอย่าง

	 ๕.	ประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานภาคสนามในการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

และการบาดเจ็บแกเ่จ้าหน้าท่ี	สคร.	๑-๑๒	และ	สสจ.	๗๖	จงัหวดั	(คร	ูก)	(ไม่รวม	กทม.)	๔	ภาคเพือ่ทราบ

บทบาทหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพภาคสนาม		และเป็นวิทยากรร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การปฏิบัติงานภาคสนามในการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บแก่เจ้าหน้าท่ี	เก็บ

ข้อมูลภาคสนาม	(ครู	ข)		 	

	 ๖.	ประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานภาคสนามในการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

และการบาดเจบ็แกเ่จา้หนา้ทีเ่กบ็ขอ้มูลภาคสนาม	โดยนักวิชาการจาก	สคร.	๑-๑๒	และ	สสจ.	๗๖	จังหวดั	

ร่วมเป็นทีมวิทยากร	(ครู	ข)	๑๒	เขต	เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลภาคสนามได้อย่างมีคุณภาพ

	 ๗.	เก็บข้อมูลภาคสนามโดยเจ้าหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูลภาคสนามใน	๗๖	จงัหวดัๆ	ละ	๑,๗๒๘	ตัวอย่าง	

(หรือแบบสัมภาษณ์)	จาก	สสจ.	สสอ.	สอ.ที่ผ่านการประชุมตามกิจกรรมที่	๖	โอนให้เป็นค่าตอบแทน

การเก็บข้อมูล	รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	๗๖	จังหวัด

	 ๘.	การออกปฏบัิติงานควบคมุคณุภาพภาคสนามของนักวิชาการจาก	สคร.	๑-๑๒		(Internal	audit)	

โอนให้เป็นค่าพาหนะ	ค่าที่พัก	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยสนับสนุนให้จังหวัดในความรับผิดชอบ	

แห่งละ	๑๐,๐๐๐	บาท

	 ๙.	การออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพภาคสนาม	(External	audit)	โดยนักวิชาการจาก			

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ	สำานักโรคไม่ติดต่อเป็นค่าพาหนะ	ค่าที่พัก	

และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	คิดเป็นจังหวัดละ	๑๐,๐๐๐	บาท

	 ๑๐.	สำารองงบประมาณเพือ่แกไ้ขความผดิพลาดทีเ่กดิจากขัน้ตอนต่างๆ	ของการสำารวจ	๒๐	จงัหวดั

	 ๑๑.	จ้างสแกนข้อมูลและบันทึกข้อมูล	(แบบสัมภาษณ์/จังหวัด)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
ทางสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการวิจัยทางสาธารณสุข

	 กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเส่ียงและโรคไม่ติดต่อมีหน้าท่ีหลักในการพัฒนาระบบ
เฝา้ระวงัโรคไมติ่ดต่อ	และการสนบัสนนุการวจิยัทางสาธารณสุข	รว่มกบัการพฒันาเครอืข่ายใหมี้ทักษะ
การใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง	ๆ	ของประเทศ	เพื่อจัดทำาสถานการณ์โรคไม่ติดต่อที่สามารถระบุถึงขนาด
และการกระจายของปญัหา	ตลอดจนการประเมนิผลการดำาเนนิงานปอ้งกนัและควบคมุโรค	สำาหรบั
ประเด็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ยังมีความจำาเป็นต้องดำาเนินการศึกษา	วิเคราะห์	วิจัยทาง

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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สาธารณสุขร่วมด้วย	ดังนั้นการดำาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้	ให้ความสำาคัญในเนื้อหา	ระบาดวิทยา
การเฝา้ระวังโรคไมติ่ดต่อและการบาดเจ็บ	ตลอดจนการวจัิยทางสาธารณสุขท่ีใชข้อ้มูลจากระบบฐานขอ้มลู
การเฝา้ระวงัโรค	และระบบฐานขอ้มลูทางสุขภาพของพืน้ท่ีเป็นหลกั	นบัเป็นครัง้ท่ีสองจาก	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	
จึงมีความจำาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความต่อเนื่อง		ประกอบกับบุคลากร
ภายในกรมควบคุมโรค	ส่วนหนึง่เกษียณอายรุาชการ	การโอนยา้ย	การปรบัเปลีย่นสายงาน	ทัง้จำานวนของ

พนกังานราชการทีเ่พิม่ขึน้อกีสว่นหนึง่ท้ังในส่วนกลาง	และสว่นภมูภิาค	เพือ่สรา้งเสรมิประสบการณ์สำาคัญ	

และพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลในการจัดทำาแผนงานป้องกันควบคุมโรคได้ในระดับเขตสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

	 ๑.	พัฒนาบุคลากรท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจในระบาดวิทยา		

โรคไม่ติดต่อ

	 ๒.	พฒันาบคุลากรท้ังในส่วนกลางและส่วนภมิูภาคสามารถจดัทำาสถานการณ์โรคไม่ติดต่อจาก

การใช้ข้อมูลทางระบบสุขภาพของประเทศ	

	 ๓.	บุคลากรที่ผ่านการอบรมจาก	สคร.ที่	๑,	๒,	๔,	๖,	๑๐	และ	๑๒	สามารถจัดทำาร่างสถานการณ์

โรคไม่ติดต่อในพื้นที่ได้		

	 ๔.	พัฒนาทักษะบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ

ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่

	 ๕.	พฒันาบุคลากรทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใหมี้ทักษะการทำาวิจัยทางสาธารณสุข	ในพืน้ท่ี

	 ๖.	บุคลากรที่ผ่านการอบรมจากสคร.ที่	๑,	๒,	๔,	๖,	๑๐	และ	๑๒	สามารถจัดแผนงานการวิจัย

ในพื้นที่ได้

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ๑.	หลักสูตรการใช้ข้อมูลเพื่อการจัดทำาสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ	(๑	หลักสูตร)

	 ๒.	หลักสูตรการวิจัยทางสาธารณสุข	(๑	หลักสูตร)

	 ๓.	บุคลากรจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับการอบรม	(๒	รุ่น/๑๔๔	คน)

	 ๔.	ร่างสถานการณ์โรคไม่ติดต่อในพื้นที่	(๖	ชุด)

	 ๕.	โครงร่างการวิจัยทางสาธารณสุขในระดับพื้นที่	(๖	ชุด)

	 ๖.	ร้อยละ	๗๐	ของจำานวนผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ	(๕๑	คน)

	 ๗.	ร้อยละ	๙๐	ของบุคลากรเข้าอบรมครบตามระยะเวลาในการประชุม	(๖๕	คน)

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	การลงพื้นที่เขต	เพื่อเตรียมความพร้อมระบบฐานข้อมูล

	 ๒.	ประชุมคณะผู้จัดการอบรม

	 ๓.	ดำาเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการจัดทำา

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ

	 ๔.	การนิเทศติดตามการจัดทำาร่างสถานการณ์โรคในพื้นที่เขต

	 ๕.	การนิเทศติดตามการจัดทำาร่างโครงการวิจัยทางสาธารณสุขในพื้นที่เขต
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การพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงานกระบวนการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนและโรงเรียน (เกลือ ไขมัน)

	 โซเดียมเป็นแรธ่าตุท่ีจำาเป็นต่อรา่งกายและต้องการจากการบรโิภคเทา่น้ัน	แต่เน่ืองจาก	มีหลกัฐาน

ยืนยันว่าประชาชนไทยได้รับโซเดียมในปริมาณสูงกว่าค่าที่แนะนำาให้ได้รับต่อวันโดยไม่เกิดอันตราย	

(Upper	limit)	คือ	๒,๔๐๐	มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน	กรมควบคุมโรคในฐานะ	National	Health	Authority	

จงึมีความจำาเป็นเรง่ด่วนในการดำาเนนิงานเพือ่ลดการบรโิภคเกลอืในประชากรไทย	เน่ืองจากการลด

การได้รบัโซเดียมนัน้นำาไปสูก่ารลดโรคไมติ่ดต่อได้อยา่งมนัียสำาคัญ	การสร้างความรูค้วามเข้าใจและ

ความตระหนักรูใ้นการลดการบรโิภคเกลอื	และการส่ือสารเตือนภยัทีมี่ประสิทธิภาพในชมุชนนัน้	ควร

ดำาเนินงานผ่านสื่อบุคคล	ได้แก่	อสม.และครู	เนื่องจากเป็นบุคคลสำาคัญที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้

แกช่มุชนและเพือ่ใหก้ารดำาเนินงานเปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ	ควรพฒันาใหมี้เครือ่งมือเพือ่สนับสนุน

การดำาเนินงานเพื่อการลดการบริโภคเกลือและลดโอกาสในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	ดังนั้นสำานัก

โรคไม่ติดต่อจึงได้พัฒนาชุดความรู้	 (Tool	Kit)	 สำาหรับครู	 และ	อสม.	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน

กระบวนการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนและโรงเรียน	

วัตถุประสงค์

	 ๑.	พฒันาศักยภาพบุคลากรในการดำาเนินงานเพือ่ลดการบรโิภคเกลอืและการลดโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั

	 ๒.	สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการดำาเนินงานเพ่ือลดการบริโภคเกลือและการลดโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง

	 ๓.	มีกลไกและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการจัดการลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ๑.	 จำานวนชุดความรู้สำาหรับครู	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	และเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับ

เกลือและผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนและชุมชน	(๑,๐๐๐	ชุด)

	 ๒.	จำานวนชุดความรู้สำาหรับ	อสม.	 เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการปัจจัยเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	

ในชุมชน	(๑,๐๐๐	ชุด)

	 ๓.	 รายงานสรุปผล	 “ประสิทธิภาพและผลการประเมินชุดความรู้	 (Tool	Kit)	สำาหรับครูและ		

อสม.	เพือ่สนับสนุนการดำาเนินงานกระบวนการควบคมุและลดปัจจยัเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัในชมุชน

และโรงเรียน”	(๒๐๐	เล่ม)

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	 จัดต้ังคณะที่ปรึกษาและคณะทำางาน	 เพื่อทบทวนความรู้และรูปแบบของชุดความรู้	 (Tool	

Kit)	สำาหรับครู	และ	อสม.ที่เหมาะสม	(๑	ทีม)

	 ๒.	ประชุมราชการเพื่อวางแผนพัฒนารูปแบบของชุดความรู้	(Tool	Kit)	สำาหรับ	ครู	และ	อสม.		

และเน้ือหาท่ีใชใ้นการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย	[คณะทีป่รกึษากรมควบคมุโรค,				กรมอนามัย,	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	(กองสุขภาพเพื่อประชาชน	และกองสุขศึกษา),	เครือข่ายลดบริโภคเค็ม,	

แผนงานเครือข่ายป้องกันโรคไม่ติดต่อ]	(๑	ครั้ง)

	 ๓.	จ้างเหมาผลิตพร้อมจัดส่งชุดความรู้	 (Tool	Kit)	สำาหรับครู	และ	อสม.	 เพื่อสนับสนุนการ

ดำาเนนิงานกระบวนการควบคุมและลดปจัจัยเสีย่งโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัในชุมชนและโรงเรยีน	(๒,๐๐๐	ชุด)

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๘๒



	 ๔.	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพของชุดความรู้	 (Tool	Kit)	

สำาหรับครู	และ	อสม.	ในพื้นที่นำาร่องเขตภาคกลาง	(๑	ครั้ง)

	 ๕.	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพของชุดความรู้	 (Tool	Kit)	

สำาหรับครู	และ	อสม.	ในพื้นที่นำาร่องจังหวัดตรัง	(๑	ครั้ง)

	 ๖.	ประชุมราชการเพื่อสรุปการดำาเนินงานและประสิทธิภาพของชุดความรู้	(Tool	Kit)	(๑	ครั้ง)

	 ๗.	จัดพิมพ์รายงานสรุปผล	“ประสิทธิภาพและผลการประเมินชุดความรู้	(Tool	Kit)	สำาหรับครู

และ	อสม.	เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานกระบวนการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในชุมชนและโรงเรียน”	(๒๐๐	เล่ม)

การถอดบทเรียนการดำาเนินงานสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

	 สำานักโรคไม่ติดต่อและสำานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย

ท้ังจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดทำาเกณฑ์การพัฒนา	 “สถานประกอบการปลอดโรค	ปลอดภัย	

กายใจเป็นสุข”	เพื่อให้สถานประกอบการนำาไปปฏิบัติ	โดยยึดกรอบแนวคิด	Healthy	Workplace	ของ	

WHO	๒๐๐๘	และสว่นหนึง่ดัดแปลงมาจากเกณฑ์การประเมิน	“สถานท่ีทำางานน่าอยู	่น่าทำางาน	(Healthy	

Workplace)”	ของกรมอนามยั	และในป	ี๒๕๕๖	ไดม้กีารนำาเกณฑด์งักลา่วไปทดลองปฏบิตั	ิโดยขอความ

ร่วมมือจาก	สคร.	๑-๑๒	และ	สสจ.ทั่วประเทศ	ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	สำานักโรคไม่ติดต่อจึงได้

ดำาเนินงานต่อเนื่องในปี	๒๕๕๗	และมีแนวคิดที่จะนำารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	

โดยยึดชุมชนเป็นฐานหรือเป็นเจ้าของในการดังกล่าวเข้าไปดำาเนินการในสถานประกอบการและ

วิสาหกิจชุมชน	(Community	Based	Interventions)	โดยจะมีการดำาเนินการ	นำาเกณฑ์การพัฒนาฯ	

ไปตรวจประเมินสถานประกอบการและวิสาหกจิชมุชน	และมีการบรูณาการรว่มกบัเครอืขา่ยผูร้บัผดิชอบ

เพื่อขยายผลโครงการฯ	และผลักดันเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเข้าไปในสถาน

ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค์

	 ๑.	ได้สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านเกณฑ์

	 ๒.	สร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการวัยทำางาน			ปลอดโรค	

ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข

	 ๓.	ได้บทเรียนที่มีทั้งจุดดี	จุดด้อย	และจุดที่ต้องนำาไปพัฒนาต่อไป

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ๑.	จำานวนสถานประกอบการและวสิาหกจิชุมชนเขา้รว่มโครงการอยา่งนอ้ยจงัหวดัละ			๑๐	แหง่	
(นับรวมได้หมดทั้ง	๓	setting)	(อย่างน้อยจังหวัดละ	๑๐	แห่ง)
	 ๒.	จำานวนสถานประกอบการและวสิาหกจิชมุชนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินอยา่งนอ้ยจงัหวดัละ	
๑๐%	(อย่างน้อยจังหวัดละ	๑	แห่ง)
	 ๓.	รายงานการถอดบทเรียน	การดำาเนินงานภายใต้โครงการถอดบทเรียนการดำาเนินงาน
สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข	(๑	เรื่อง)
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๘๓



กิจกรรมการดำาเนินงาน
	 ๑.	ประชมุคณะทำางานผูร้บัผดิชอบภายใต้โครงการวยัทำางาน	ปลอดโรคปลอดภยั	กายใจเปน็สขุ	
เพื่อบูรณาการความร่วมมือและวางแผนขยายผลโครงการ	(๒	ครั้ง)
	 ๒.	ประชมุคณะทำางาน	เพือ่เตรยีมการตรวจประเมินสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน	(๒	ครัง้)
	 ๓.	การตรวจประเมินสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
	 ๔.	ประชมุเชงิปฏิบติัการถอดบทเรียนจากการตรวจประเมินสถานประกอบการ/วสิาหกิจชุมชน
	 ๕.	ประชุมคณะทำางานเพื่อเตรียมการจัดแถลงข่าวและมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชน
	 ๖.	จัดแถลงข่าวและมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างแรงจูงใจ
เข้าร่วมโครงการ

	 ๗.	ประชุมคณะทำางานเพื่อจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานโครงการประเมินผลการดำาเนินงาน

สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

	 ๘.	จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานโครงการประเมินผลการดำาเนินงานสถานประกอบการและ

วิสาหกิจชุมชนเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

การบูรณาการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพ
ในการปรึกษาลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๕	 -	๒๕๕๖	กรมควบคุมโรคโดยสำานักโรคไม่ติดต่อได้จัดหลักสูตร		

การปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อสำาหรับบุคลากรสาธารณสุขจาก

โรงพยาบาล	 	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	และสำานักงานป้องกันควบคุมโรค	และได้จัดต้ังศูนย์การ

ปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	จำานวน	๑๖	แห่ง		เพื่อให้เกิดการดำาเนินงานการปรึกษาที่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน	สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนมีเครือข่ายที่มีความรู้	ความสามารถในการ

ปรึกษา	จัดการกับพฤติกรรมเสี่ยง	และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่	ดังนั้น

สำานักโรคไม่ติดต่อจึงได้จัดทำาโครงการบูรณาการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพ

ในการปรึกษาลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ	เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำาเนินงาน	ที่สอดคล้องกันและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป

	 วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพือ่บรูณาการแนวทางการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม	(Health	literacy,	DPAC,	Health	Coaching)	

และแนวทางการส่งต่อ	(กลุ่มป่วย	กลุ่มเสี่ยง	กลุ่มปกติ)

	 ๒.	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของสำานักงานป้องกันควบคุมโรคในการปรึกษา

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง	ลดโรคไม่ติดต่อ

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ๑.	จำานวนแนวทางการบรูณาการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อ	(Health	literacy,	DPAC,	

Health	Coaching)	และแนวทางการส่งต่อ	(กลุ่มป่วย	กลุ่มเสี่ยง	กลุ่มปกติ)	(๑	แนวทาง)

	 ๒.	จำานวนเขตที่มีบุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง	ลดโรคไม่ติดต่อ	(๑๒	เขต)

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๘๔



กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำาหรับดำาเนินการ

	 ๒.	แต่งตั้งที่ปรึกษาฯ/คณะทำางานโครงการฯ

	 ๓.	ประชุมเพื่อจัดทำาแนวทางการบูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อ	 (Health	

literacy,	DPAC,	Health	Coaching)	และแนวทางการส่งต่อ	(กลุ่มป่วย	กลุ่มเสี่ยง	กลุ่มปกติ)	(๒	ครั้ง)

	 ๔.	ประชุมเตรียมการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	

ลดเสี่ยง	ลดโรคไม่ติดต่อ

	 ๕.	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ		

ลดเสี่ยง	ลดโรคไม่ติดต่อแก่บุคลากรสาธารณสุขของสำานักงานป้องกันควบคุมโรค

การสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกัน ควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง               
ในประชากรและชุมชน ปี ๒๕๕๗

	 การจดัการลดปจัจยัเสีย่งโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัน้ันมีหลากหลายกลยทุธ์	หน่ึงในกลยทุธ์ทีส่ำาคัญคอื	

กลยทุธ์การสือ่สารเตือนภยั	ดังน้ัน	สำานักโรคไม่ติดต่อจึงได้นำากลยทุธ์การส่ือสารเตือนภยัมาเป็นกลยทุธ์

ในการเข้าถึงประชาชนให้ได้รับรู้ภัย	อันตรายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อให้เกิดความตระหนักในการ

ป้องกัน	ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในประชากรและชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ	ตามความเหมาะสมของพื้นที่	จึง

ได้จัดทำาโครงการสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกัน	ควบคุม	ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในประชากรและชมุชน	ป	ี๒๕๕๗	เพือ่สือ่สารข้อมูล	ขา่วสารต่างๆ	ผา่นช่องทางส่ือต่างๆ		ใหป้ระชาชน

เกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรค	นำามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ			ลดปัจจัยเสี่ยงและ

ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงรับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

	 ๒.	เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารเตือนภัยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากร

และชุมชน

	 ๓.	พัฒนาทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารเตือนภัย

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ผลการประเมินการรับสื่อ	(๑	รายงาน)

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	 จ้างเหมาผลิตส่ือต้นแบบและประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สำาหรับการสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกัน	

ควบคุม	ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรและชุมชน	 (อาหาร	อารมณ์	ออกกำาลัง

กาย	สุรา	สูบบุหรี่)	ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ	ดังนี้	๑.	Cable	TV	ได้แก่	PSI,	GMMz	,CTH	๒.	ฟรีทีวี	

ได้แก่	ช่อง	NBT	และ	๓.	วิทยุในเครือกรมประชาสัมพันธ์	และสนับสนุนให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

	 ๒.	จดัทำาประเด็นสารรณรงค	์ป	ี๒๕๕๗	(วนัหวัใจโลก	วนัอมัพฤกษ-์อมัพาตโลก	วนัเบาหวานโลก		

และวันความดันโลหิตสูงโลก)

	 ๓.	จ้างเหมาผลติส่ือต้นแบบเพือ่ใชส้ำาหรบัการจดันิทรรศการสือ่สารเตือนภยัเพือ่ปอ้งกนั	ควบคุม	

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรและชุมชน
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	 ๔.	รว่มบูรณาการงานสือ่สารเตือนภัยเพือ่ปอ้งกนั	ควบคมุปจัจยัเส่ียงท่ีกอ่ใหเ้กดิโรคไม่ติดต่อเร้ือรงั

ในประชากรและชุมชนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายท้ังภายในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวง

สาธารณสุข

	 ๕.	สรุปและประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

	 สำานกัโรคไม่ติดต่อในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการปอ้งกันการบาดเจบ็	กระทรวงสาธารณสขุ	

ทำาหนา้ทีเ่ปน็แกนหลกัในการประสานงานด้านการป้องกนัอุบัติเหตุทางถนนกบัหน่วยงานท้ังในและ

นอกสังกดักระทรวงสาธารณสุข	เพือ่ใหก้ารขับเคลือ่นกลไกการทำางานด้านการปอ้งกนัอบัุติเหตุทางถนน

ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปตามแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน		สำานักโรคไม่ติดต่อ

จึงจัดทำาโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนขึ้น

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อบูรณาการงานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บของทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข	และ

ประสานเชื่อมโยงการดำาเนินงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน

	 ๒.	เพื่อดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษ	

ความปลอดภัยทางถนน															

	 ๓.	 เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการดำาเนินงานในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ	

ให้เป็นไปตามแผนแม่บทแห่งความปลอดภัยทางถนน	พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓

	 ๔.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่ใช้รถจักรยานยนต์

ให้มีความยั่งยืน

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ๑.	มีระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ	(๑	เรื่อง)

	 ๒.	ข้อมูลอบุติัเหตุทางถนนท่ีได้จากการบูรณาการข้อมูลจากหลายหนว่ยงานมีความครอบคลมุ	

ถูกต้อง	ครบถ้วน

	 ๓.	มีรปูแบบการดำาเนินงานสง่เสรมิการสวมหมวกนิรภยัในเด็กทีโ่ดยสารรถจักรยานยนต์			(๒	พืน้ที)่

	 ๔.	จำานวนบุคลากรที่รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดได้รับการพัฒนาความรู้

และสามารถนำาข้อมูลจากหลายแหล่งไปใช้ประโยชน์	(๑๒๐	คน)	

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	จัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บ	กระทรวงสาธารณสุข/

คณะกรรมการป้องกนัอบัุติเหตุทางถนน	Road	safety	/คณะทำางานผูเ้ชีย่วชาญ/นักวชิาการท่ีเกีย่วขอ้งกบั

งานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ	(๔	ครั้ง)

	 ๒.	จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผล	ในคณะกรรมการ	

ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน	(๕	ครั้ง)

	 ๓.	ดำาเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำานวยการความปลอดภัย

ทางถนน	(๒	ครั้ง)

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๘๖



	 ๔.	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในระดับจังหวัดให้สามารถนำาข้อมูลจาก

หลายแหล่งไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

	 ๕.	พัฒนารูปแบบการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยทางถนนในเด็ก	:		การส่งเสริม

การสวมหมวกนิรภัยในเด็ก	ปีที่	๒

การดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำาและการบาดเจ็บในเด็ก

	 กรมควบคุมโรคซึ่งเป็นแกนหลักในการดำาเนินการป้องกันการจมน้ำาของเด็กในประเทศไทย	

โดยได้ดำาเนินการมาตั้งแต่ปลายปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	และได้มีการดำาเนินงานในมาตรการต่างๆ	ทั้งในระดับ

พืน้ท่ีและระดับประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง	และในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนด

ให้การดำาเนินการป้องกันเด็กจมน้ำาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข	โดยกำาหนดไว้ว่าในอีก	

๕	ปี	อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำาของเด็กอายุต่ำากว่า	๑๕	ปี		ต้องไม่เกิน	๘	ต่อประชากรเด็กแสนคน	

และมอบหมายให้กรมควบคุมโรคโดยสำานักโรคไม่ติดต่อเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าว	ดังนั้น

เพือ่ลดอตัราการเสียชวีติจากการจมน้ำาของเด็กไทย	และบรรลเุปา้หมายตัวชีวั้ดของกระทรวงสาธารณสุข

ตามทีก่ำาหนด	สำานักโรคไมติ่ดต่อจงึเหน็วา่ควรมีการดำาเนนิโครงการปอ้งกนัเด็กจมน้ำาและการบาดเจบ็

ในเด็ก

วัตถุประสงค์

									เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา/การบาดเจ็บในเด็กในระดับจังหวัด/พื้นที่

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 จำานวนหน่วยงานระดับจังหวัด	/	พื้นที่มีการดำาเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำา	/	บาดเจ็บในเด็ก	

(๕	หน่วยงาน)

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ	หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำาเนินงานป้องกัน	

เด็กจมน้ำา/บาดเจ็บในเด็ก	(๒	ครั้ง)

	 ๒.	ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตาม/ประเมินผลการดำาเนินงาน	(๒	ครั้ง)

การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการจมน้ำาและการบาดเจ็บในเด็ก

	 กรมควบคุมโรคได้กำาหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกัน	

เด็กจมน้ำา	และได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	๒๕๕๓	โดยมีจุดเน้นของแต่ละป	ี	

ที่มีความแตกต่างกัน	ดังนั้นสำานักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	จึงเล็งเห็นว่าในปี	๒๕๕๗	ควรม	ี		

การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำาและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันเด็กจมน้ำาภายใต้

โครงการสื่อสารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำาขึ้น	เพื่อให้เกิดกระแสการป้องกันเด็กจมน้ำาในวงกว้าง			

นอกจากอบัุติเหตุจากการตกน้ำา	จมน้ำาจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทีส่ำาคญัแลว้	ยงัมีปัญหาการบาดเจ็บอืน่ๆ	

อีกท่ีสำาคัญในกลุ่มเด็กซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละวัย	 เช่น	อุบัติเหตุบนท้องถนน	 สัตว์กัด	 	 การถูก

ทำาร้าย	การพลัดตก	หกล้ม	ไฟไหม้	น้ำาร้อนลวก	ไฟฟ้าดูด	ซึ่งต้องมีการดำาเนินการเพื่อควบคุมป้องกัน
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วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำา

	 ๒.	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันเด็กจมน้ำาและการบาดเจ็บในเด็ก

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ๑.		จำานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำา	(๔๐๐	คน)

	 ๒.	จำานวนสื่อที่เผยแพร่	(๓	เรื่อง)

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.			จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำา	(๑	ครั้ง)

	 ๒.		ผลิตหนังสือ/เอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สื่อการเรียนการสอน/เอกสารเตือนภัย	(๓	เรื่อง)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ

	 การบาดเจ็บเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญ	ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำาให้ประชากรโลกเสียชีวิต	

บาดเจ็บและพิการเป็นจำานวนมาก	และเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	โดย

ร้อยละ	๙๐	ของการสูญเสียนี้เกิดขึ้นในประเทศที่กำาลังพัฒนาที่มีฐานะยากจนหรือ	มีฐานะปานกลาง		

ขณะที่ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตปีละกว่า	๒	หมื่นคน	พบว่า	๑	ใน	๓	เป็นกลุ่มนักเรียน	นักศึกษาและ	

คนวยัทำางาน	ท้ังน้ีรฐับาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ใหค้วามสำาคัญและมีเป้าหมายลดอตัราการเสยีชวีติ

จากการบาดเจ็บลง

วัตถุประสงค์

	 ๑.	ทบทวนสถานการณ์และพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ

	 ๒.	พฒันาศักยภาพเครอืข่ายเดิม		สรา้ง	และเพิม่ความเขม้แข็งแกเ่ครอืข่ายใหม่ใน	การดำาเนนิงาน

ป้องกันการบาดเจ็บ

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	(๑๒	เครือข่าย)

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	ทบทวนสถานการณ์ความรุนแรงและการดำาเนินงานในประเทศไทย

	 ๒.	ทบทวนสถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุประเทศไทย

	 ๓.	พัฒนาแนวทางการดำาเนินงานป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ

	 ๔.	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๘๘



การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของสำานักโรคไม่ติดต่อ 

สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
และสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำาปี ๒๕๕๗

	 สำานักโรคไม่ติดต่อ		สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ		และสำานักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เป็นสำานักงานวิชาการในส่วนกลางที่มีบทบาทพัฒนาองค์ความรู้	กฎหมาย

กฎระเบียบ	สื่อสารเตือนภัย	และถ่ายทอดองค์ความรู้	ตลอดจนผลักดันนโยบาย	สนับสนุนเครือข่าย	

รวมทัง้การดำาเนนิงานรว่มกนัในการดำาเนินงาน	เฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	ควบคมุโรคไม่ติดตอ่	และการบาดเจบ็

และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพือ่บรูณาการการดำาเนินงานเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	ควบคุมโรคไมติ่ดต่อและการบาดเจบ็ของสำานกั

โรคไม่ติดต่อ	สำานกัควบคุมการบรโิภคยาสูบ	และสำานักงานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	

	 ๒.	เพื่อสรุปผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา	ของ	๓	สำานักฯ	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	รวมทั้งอุปสรรค

ในการดำาเนินงานร่วมกัน

	 ๓.	เพื่อนำาผลการประชุมที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการดำาเนินงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในรูป	ของ

การบูรณาการทั้งโรคและปัจจัยเสี่ยง

	 ๔.	เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง	๓	สำานัก

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ๑.	แนวทางการดำาเนินงานในรูปของการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำานักโรคไม่ติดต่อ	สำานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบ	และสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ประจำาปี	๒๕๕๗

	 ๒.	สรุปผลจากการประชุมนำาเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนางาน

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการดำาเนินงานเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ	

การบาดเจ็บของสำานักโรคไม่ติดต่อ		สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ		และสำานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ประจำาปี	๒๕๕๗

การจัดทำาแนวทางด้านสาธารณสุข
ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ

	 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น	จึงต้องมีการจัดการกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อยา่งจรงิจงั	การเปลีย่นแปลงของรา่งกายจากโรคไม่ติดต่อในระยะแรกนัน้มักไม่มีอาการ	คนจำานวนมาก	

	จงึเพกิเฉยและไม่จดัการกบัปัญหาดังกลา่วต้ังแต่ระยะเริม่ต้นทำาใหมี้การสะสมของปจัจัยเส่ียงและได้รบั

การวนิจิฉัยเม่ือโรคมีการดำาเนินไปมากแลว้		ดังนัน้แนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกนัและควบคุม

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นในการจัดการกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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วัตถุประสงค์

	 เพือ่จัดทำาแนวทางด้านสาธารณสขุในการปอ้งกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัระดับประเทศ

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 แนวทางดา้นสาธารณสขุในการปอ้งกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัระดบัประเทศ	(๑	เรื่อง)

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	 ศึกษา	 	ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม			

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังของระดับนานาชาติและศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

	 ๒.	 แต่งต้ังท่ีปรึกษาฯ/คณะทำางานในการจัดทำาแนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ

	 ๓.	ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาฯ/คณะทำางานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำาแนวทาง

ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ	(๔	ครั้ง)

	 ๔.	 จัดจ้างพิมพ์แนวทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับ

ประเทศ	(๒,๐๐๐	เล่ม)

การพัฒนายุทธศาสตร์การดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ

	 ปจัจยัความสำาเรจ็ของการดำาเนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บท่ีสำาคญัคอืการท่ีภาคเีครอืข่าย

ในทกุภาคส่วนของทุกระดับ	ต้ังแต่ระดับชาติจนถงึระดับพืน้ท่ีได้มารว่มกนัดำาเนินงานเฝา้ระวงั		ปอ้งกนั

ควบคุมโรคไมติ่ดต่อและการบาดเจ็บภายใต้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายเดียวกนั	มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ด้านต่างๆ	มีการรว่มมือ	รว่มใจกนัผลกัดันนโยบายไปสู่การปฏบัิติในพืน้ท่ีอยา่งเปน็รปูธรรม	สอดคลอ้ง

เชือ่มโยงเปน็ไปในทิศทางเดียวกนั	เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิความเข้มแข็งในด้านนโยบายการวางแผนในระดับ

ต่างๆ	ตลอดจนมาตรการที่จะป้องกันควบคุมโรค	รวมทั้งระบบการติดตามและประเมินผล	

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อพัฒนาการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การดำาเนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บระดับ

นโยบายสูก่ารปฏบิตัใินภาพรวมประเทศ	(National	Program)	ตลอดจนแผนปฏบิตักิาร	ตวัชีว้ดัในระดบัตา่งๆ

ให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข

	 ๒.	เพื่อติดตามความก้าวหน้า	การดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการป้องกันและควบคุม	

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๗

	 ๓.	เพื่อสรุปผลการดำาเนินงาน	ตามแผนงาน/โครงการ	ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและ

การบาดเจ็บ		ตลอดจนตัวชี้วัดระดับต่างๆ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๗

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ๑.	สรุปรายงานการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การดำาเนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บระดับ

นโยบายสู่การปฏิบัติในภาพรวมประเทศ	(National	Program)	

	 ๒.	(รา่ง)	แผนปฏบัิติการพรอ้มกรอบวงเงินประจำาปงีบประมาณ	๒๕๕๘	ของสำานกัโรคไม่ติดต่อ

	 ๓.	รายละเอียดตัวชี้วัด	(Template)	ในระดับต่างๆ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๗

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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	 ๔.	สรปุรายงานผลการดำาเนินงาน	ตามแผนงาน/โครงการ	ปอ้งกนัและควบคมุโรคไม่ติดต่อและ

การบาดเจ็บ		ตลอดจนตัวชี้วัดระดับต่างๆ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๗

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	ประชมุเชงิปฏิบติัการจัดทำาแผนยทุธศาสตรก์ารดำาเนนิงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจบ็ระดบั

นโยบายสู่การปฏิบัติในภาพรวมประเทศ	(National	Program)	ร่วมกับสคร.ที่	๑	-	๑๒

	 ๒.	ประชุมพิจารณากรอบทิศทางการดำาเนินงานแผนงาน	 /โครงการของสำานักโรคไม่ติดต่อ

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๘

	 ๓.	ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	ตลอดจนตัวชี้วัดระดับ

ต่างๆ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๗

	 ๔.	ประชุมสรุปผลการดำาเนินงาน	ตามแผนงาน/โครงการ	ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

และการบาดเจ็บ		ตลอดจนตัวชี้วัดระดับต่างๆ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๗

การจัดการความรู้ของสำานักโรคไม่ติดต่อ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

	 การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้	 ซ่ึงประกอบด้วยการบ่งช้ีความรู้	

เนื่องจากความรู้ในองค์การมีอยู่มากมาย	 จึงต้องสำารวจว่าความรู้ที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถ

บรรลุยุทธศาสตร์คืออะไร	ภายในองค์การมีความรู้น้ีอยู่หรือไม่	และยังต้องการความรู้อะไรที่จำาเป็น	

การสร้างและแสวงหาความรู้	คือการรู้ว่าความรู้ต่างๆ	กระจัดกระจายอยู่ที่ใคร	ในรูปแบบใด	การจัดเก็บ

รวบรวม	การประมวลกลัน่กรองความรู	้		และสงัเคราะหฺค์วามรูใ้หเ้ป็นระบบ	มีการถา่ยทอด	แลกเปลีย่น

และแบง่ปนัความรู	้	มีการเรยีนรูร้ว่มกนั	กอ่ใหเ้กดิวัฒนธรรมการใส่ใจและแบ่งปนั	ซึง่เป็นรากฐานสำาคญั

ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้		

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและภารกิจของสำานัก

โรคไม่ติดต่อ

	 ๒.	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสำานักโรคไม่ติดต่อ	และสามารถ	

นำาความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 รูปเล่มการถอดบทเรียน	๑	ฉบับ

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	แต่งตั้งคณะทำางานการจัดการความรู้ของสำานักโรคไม่ติดต่อ		

	 ๒.	อบรมใหค้วามรูแ้กค่ณะทำางานการจดัการความรูข้องสำานกัโรคไม่ติดต่อ	(๒	ครัง้ๆ	ละ	๑	วนั)

	 ๓.	ประชมุเชงิปฏิบติัการถอดบทเรยีนองคค์วามรูจ้ากตัวบคุคล	และแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องสำานกั

โรคไม่ติดต่อ	(๑	ครั้ง/๓	วัน)

	 ๔.	ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากตัวบุคคล	การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	

โดยคณะทำางานการจัดการความรู้โรคไม่ติดต่อ	(๑	ครั้ง/๒	วัน)

	 ๕.	จัดทำารูปเล่มการถอดบทเรียน	(๑๐๐	เล่ม)							
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานตามนโยบายของ         
กรมควบคุมโรค ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสำาคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย	

ทีต้่องการใหห้น่วยงานภาครฐัมกีารปรบัปรงุการทำางาน	ยกระดับการบรหิารจดัการ	โดยนำาเกณฑค์ณุภาพ

การบรหิารจดัการภาครฐัมาเปน็เครือ่งมือดำาเนนิการ	ต้ังแต่ปงีบประมาณ	๒๕๔๙	และสำานกัโรคไมต่ดิตอ่

ไดน้ำาเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัมาใชเ้ปน็เครือ่งมอืสำาหรบัการประเมนิองค์การด้วยตนเอง

และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ	เพื่อปรับปรุงองค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำานักฯ	ผ่านการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ที่กรมกำาหนด

ตัวชี้วัดของโครงการ

	 ๑.	 รายงานผลการดำาเนินงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของสำานักโรคไม่ติดต่อตาม

นโยบายกรมควบคุมโรค

	 ๒.	ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำานัก

โรคไม่ติดต่อตามนโยบายกรมควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคกำาหนด	(๕	ขั้นตอน)

กิจกรรมการดำาเนินงาน

	 ๑.	ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนลักษณะสำาคัญขององค์กร	(๑	ครั้ง)

	 ๒.	ประชมุเชงิปฏบัิติการพฒันาทกัษะบคุลากรในการเขียนผลงานเพือ่ขอรบัรางวลัผลงานคุณภาพ

ตามเกณฑ์ที่	ก.พ.ร.กำาหนด	(๑	ครั้ง)

	 ๓.	ประชุมคณะทำางานเพื่อประเมินองค์กรด้วยตนเองและจัดทำาแผนพัฒนาองค์กร	(๒	ครั้ง)

	 ๔.	ประชุมถ่ายทอดสื่อสารในการตอบแบบสำารวจผ่านระบบออนไลน์และจัดทำาแผนพัฒนา

องค์กรตามแบบฟอร์มที่กรมฯ	กำาหนด	(๑	ครั้ง)

	 ๕.	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงาน

คุณภาพ	ตามเกณฑ์ที่ก.พ.ร.กำาหนด	(๑	ครั้ง)

	 ๖.	ประชุมคณะทำางานติดตามความก้าวหน้าของการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร	และ

รายงานผลเสนอผู้บริหาร	(๒	ครั้ง)

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๖  สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

๙๒



๙๓



๙๔



๙๕



หน้ากิจกรรม

๙๖



หน้ากิจกรรม

๙๗



๙๘




