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ค�ำน�ำ
การจัดการความรู้ คือ กระบวนการในการพัฒนางานให้ดี พัฒนาคนให้เก่ง และ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการรวบรวมองค์ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาจัดการให้เป็นระบบ ตั้งแต่การระบุ
ความรู้ที่จ�ำเป็นขององค์กร การสร้างความรู้ใหม่ การจัดเก็บความรู้ทั้งที่อยู่ในรูป      
ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้จากบุคคล (Tacit Knowledge)
มารวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ มีการเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการท�ำงาน
จนสามารถบรรลุตามพันธกิจขององค์กร
การถอดบทเรียนเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการความรู้ โดยการทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การท�ำงานทีผ่ า่ นมาในแง่มมุ ต่างๆ โดยการค้นหารายละเอียดการปฏิบตั งิ าน
ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่สำ� เร็จและ   
ล้มเหลว ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่จะน�ำไปปฏิบัติต่อ จึงเป็นการสกัดความรู้จากบุคคล        
(Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียน หรือความรูท้ ชี่ ดั แจ้ง (Explicit Knowledge)
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานส�ำหรับบุคลากรในหน่วยงานสามารถ
น�ำไปศึกษาเรียนรู้ได้
ส�ำหรับในปี 2563 กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้ถอดบทเรียนความรู้จากบุคคล        
(Tacit Knowledge) เรื่อง การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุม    
โรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดท�ำ และ
ด�ำเนินงานโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียว กับยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้กำ� หนดไว้ต่อไป
กลุ่มพัฒนาองค์กร กองโรคไม่ติดต่อ
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ความเป็นมาของการด�ำเนินงาน
ประมาณปี 2554 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งส�ำนักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย (สสว.) เพือ่ เป็นกลไกในการจัดท�ำยุทธศาสตร์สขุ ภาพดี
วิถชี วี ติ ไทย ปี 2554 - 2563 ซึง่ เป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ทีม่ กี ารบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
หลายกระทรวง มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย
และกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ซึ่งคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการและ
เลขานุการร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ส�ำหรับ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน การด�ำเนินงานหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี 2554 - 2563 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ        
พบว่ามีเพียงการประชุมเพื่อหาแนวทางการด�ำเนินงาน แต่ยังไม่เกิดการน�ำแผนไปสู่
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้จัดท�ำขึ้นมากนัก
ต่อมาเมือ่ ปี 2560 ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร
มารับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านได้ไปประชุม ณ ต่างประเทศ
ซึ่งประเทศอื่นมีการน�ำเสนอแผนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ แต่ประเทศไทยยัง
ไม่มีแผนดังกล่าว เมื่อท่านกลับมาจากการประชุม ท่านจึงมีนโยบายให้ทบทวน
ยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย ปี 2554 - 2563 ระยะที่ 2 และให้ดำ� เนินการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)        
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ซึง่ มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
กรรมการ มีกรรมการทีม่ าจากหลายกรม หลายกระทรวง มีอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็น
กรรมการและเลขานุการ ส�ำหรับกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี
ชีวติ ไทย ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ พร้อมกันนีไ้ ด้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564) เมือ่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนัน้ ได้จดั ประชุมจ�ำนวนหลายครัง้ เพือ่ ร่วมกัน
ทบทวนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จนได้เล่มแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน     
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เผยแพร่เมื่อพฤษภาคม       
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ปรับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน จากเดิมมี 5 ยุทธศาสตร์ เป็น             
6 ยุทธศาสตร์ ระหว่างการทบทวนและจัดท�ำเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเทศไทยได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 เมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งตามมาตรา 65 บัญญัติ
ให้จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ถือเป็น
แผนระดับที่ 1 มีผลบังคับใช้เมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์           
การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับชาติ 5 ปี ซึ่งเป็นแผนที่ได้จัดท�ำไว้ก่อนหน้านี้
เมื่อแผนสิ้นสุด จะไม่สามารถใช้ชื่อยุทธศาสตร์ชาติได้ และในปัจจุบัน ถือว่าเป็นแผน
ระดับที่ 3 คือ แผนที่ส่วนราชการเสนอตามแนวทางที่ก�ำหนด ตามความเชื่อมโยงแผน
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ฯ มีดังนี้

แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ระดั บ ชาติ 5 ปี                
(พ.ศ. 2560 - 2564) นี้ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดี                  
วิถชี วี ติ ไทย 2554 - 2563 แต่มกี ารปรับเป้าหมาย และกลยุทธ์ การด�ำเนินงานให้ชดั เจน       
มากขึ้น และปรับให้สอดคล้องกับ Global Action Plan for the Prevention and
Control of NCDs 2013 - 2020 โดยองค์การอนามัยโลก ส�ำหรับเนื้อหาของแผนฯ    
จะเน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ    
ปรับการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ข้อมูล และการส่งเสริมศักยภาพ
ของประชาชน ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงเน้นการบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์
อื่ น ๆ ไม่ ซ�้ ำ ซ้ อ นกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์        
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ และสถานการณ์ระบบการด�ำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อ         
ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
10
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เป้าประสงค์ของแผน
เพื่อลดการป่วย การตายและความพิการที่ป้องกันได้ที่เป็นผลสืบเนื่องมา
จากโรคไม่ติดต่อ และเพื่อให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดีและสร้างให้เกิดผลผลิต
ตามมาตรฐานสูงสุดในทุกกลุม่ อายุ และโรคเหล่านีไ้ ม่เป็นอุปสรรคต่อการมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี และการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใน ปี พ.ศ. 2564

เป้าหมายการด�ำเนินงาน
ประกอบด้วย 9 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ 9 เป้าหมายโลก ที่ทางองค์การ
อนามัยโลกได้ทบทวนล่าสุดเมื่อ 15 มีนาคม 2013 และได้ก�ำหนดเป้าหมายในการ
ป้องกันและลดภาระโรคจากการป่วยและการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตาม    
ความสมัครใจ ปี พ.ศ. 2553 - 2568 (9 Voluntary Global NCD targets for
2010 - 2025) และปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย รวมทั้ง
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ทั้งนี้ประเทศไทยได้ก�ำหนดตัวชี้วัด   
ผลลัพธ์ในแต่ละเป้าหมายโดยแบ่งเป็น 2 ระยะเวลา รายละเอียด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เป้าหมายและตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการด�ำเนินงานในการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อภายในปี 2564 และปี 2568
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ภายในปี 2564 ภายในปี 2568
อัตราตายและอัตราป่วย (Mortality and Morbidity)
ลดอัตราตายก่อนวัยอันควร ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 25
จากโรคไม่ติดต่อลง
(ค่าเป้าหมาย
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 25
274.45
257.29
ต่อแสนคน)
ต่อแสนคน)
ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมเสี่ยง (Behavioral risk factors )
ลดความชุกของการสูบบุหรี่ ลดลงร้อยละ 15.7 ลดลงร้อยละ 30
ในประชากรลง ร้อยละ 30 (ค่าเป้าหมาย
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 18)
ร้อยละ 14.98)
เป้าหมาย

ลดการดื่ ม แอลกฮอล์ ใ น
ลดลง
ลดลงร้อยละ 10
ระดั บ ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ (ค่าเป้าหมาย
(ค่าเป้าหมาย
สุ ข ภาพของประชากรลง 6.7 ลิตร/คน/ปี) 6.42 ลิตร/คน/ปี)
ร้อยละ 10
ลดการบริ โ ภคเกลื อ หรื อ ลดลงร้อยละ 24 ลดลงร้อยละ 30
โซเดียมในประชากรลง
(ค่าเป้าหมาย
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 30
2,480 mg/day 2,272 mg/day)
ลดการมีกิจกรรมทางกายที่ ลดลงร้อยละ 8
ไม่เพียงพอของประชากรลง (ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10
ร้อยละ 17)

ลดลงร้อยละ 10
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 16.56)
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ภายในปี 2564 ภายในปี 2568
ปัจจัยเสี่ยงด้านชีววิทยา (Biological risk factors)
ลดความชุ ก ของความดั น ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 25
โลหิ ต สู ง ของประชากรลง (ค่าเป้าหมาย
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 25
ร้อยละ 17.1)
ร้อยละ 16.05)
เป้าหมาย

ความชุกของโรคเบาหวาน
และโรคอ้ว นในประชากร   
ไม่เพิ่มขึ้น

ไม่เพิ่มขึ้น
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 6.9)

ไม่เพิ่มขึ้น
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 6.9)

การจัดการระบบบริการระดับชาติ (National system response)
การได้รับยาและเทคโนโลยี
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ขั้ น พื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น ของ       
ผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อ ร้อยละ 80
การได้ รั บ ยาเพื่ อ ป้ อ งกั น  
โรคหัวใจ/ภาวะหัวใจวาย
เฉียบพลันและโรคหลอดเลือด
สมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต)
ในกลุ ่ ม เสี่ ย ง ไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 50
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ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนฯ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งขับเคลือ่ นทางสังคม สือ่ สารความเสีย่ งและประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดวามเสี่ยงและควบคุมโรคให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสนับสนุนเพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินการอย่าง
บูรณาการ โดยยุทธศาสตร์นี้ เป็นส่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5
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กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ     
ระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ ดังนี้
1.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามค� ำ สั่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข                    
ที่ 1594/2560 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และอธิบดีกรมควบคุมโรค
เป็ น เลขานุ ก าร และมี ก รรมการจากหลายหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่           
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก
ประจ�ำประเทศไทย รวมถึงมูลนิธิ สมาพันธ์ ราชวิทยาลัย ชมรม และ
สมาคมต่างๆ
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1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุม          
โรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามค�ำสั่งคณะกรรมการ        
ขับเคลื่อนแผนฯ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561                
มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ จ�ำนวน 4 ชุด ดังภาพที่ 1
1.3 เนือ่ งจากมีการปรับเปลีย่ นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข จึงได้
ทบทวนและแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นฯ ใหม่ ตามค� ำ สั่ ง
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 117/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
ทั้งนี้ได้ปรับเพิ่มคณะกรรมการจากเดิม จ�ำนวน 4 กระทรวง ได้แก่
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิตอล   
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงอุตสาหกรรม

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
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คณะอนุกรรมการที่ 1
ดานพัฒนานโยบายสาธารณะ
กฎหมาย และพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพ�่อการขับเคลื่อน
การดําเนินการอยางบูรณาการ

ยุทธศาสตร
1&6

ยุทธศาสตร
2

คณะอนุกรรมการที่ 2
ดานพัฒนาทางสังคม
สื่อสารความเสี่ยง
และประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง
คณะอนุกรรมการที่ 3
ดานพัฒนาศักยภาพชุมชน/
ทองถิ�น และปฏิรูปจัดบร�การ
เพ�่อลดเสี่ยง ลดโรค

ยุทธศาสตร
3&5

ภาพที่ 1 คณะอนุกรรมการที่ 1 - 4

ยุทธศาสตร
4

คณะอนุกรรมการที่ 4
ดานพัฒนาระบบเฝาระวัง
และการจัดการขอมูล

2. การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน ฯ
การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มีการด�ำเนินการ
มาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 (ดังภาพที่ 2) ซึง่ ก่อน
ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน จะมีการประชุมคณะ
อนุกรรมการก่อน โดยวาระการประชุมคณะอนุกรรมการแต่ละครั้ง
หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจะน�ำเสนอการด�ำเนินงานที่ผ่านมา และ
ประเด็นที่ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ซึ่งจากการ
ประชุมร่วมกันพบว่าภาพรวมการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานยัง
มีความกระจาย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบางงานยังขาด      
เจ้าภาพที่ชดั เจน ซึง่ ประธานคณะอนุกรรมการฯ จะกระตุน้ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างๆ
ในทิศทางเดียวกัน เช่น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมในประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ด�ำเนินการเรื่องกฎหมายการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะไปด�ำเนินการท�ำเนื้อหาวิชาการเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ก ระทรวงมี ป ระกาศ เรื่ อ ง ฉลากทางเลื อ กสุ ข ภาพ     
(Healthier Choice Logo) คณะอนุกรรมการฯ จะด�ำเนินการให้        
เกิดการแยกประเภทของอาหาร เป็นต้น มีรายละเอียด การประชุม  
คณะกรรมการขับเคลื่อน ดังนี้
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2.1 ประชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ อ งกั น และควบคุ ม            
โรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข               
เป็นประธาน มีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่
1) (ร่าง) ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) จ�ำนวน 4 คณะ
2) แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี และแผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุน
แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 ประชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ อ งกั น และควบคุ ม            
โรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประธาน มีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่
1) การเตรียมการรองรับ UN Interagency Task Force (UNIATF)
on Prevention and Control of NCDs Mission to Thailand
2) การเตรียมการรองรับ UN High-Level Meeting on NCDs 2018
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ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

นอกจากนีห้ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รายงานความก้าวหน้าของผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
- ความก้ า วหน้ า ขั บ เคลื่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส่ ง เสริ ม          
การตลาด อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดยส�ำนัก
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
- ความก้ า วหน้ า ขั บ เคลื่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส่ ง เสริ ม        
การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดยส�ำนัก   
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
- ความก้าวหน้าติดตามการด�ำเนินงานนโยบายจ�ำกัดไขมันทรานส์     
ในอาหาร โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ความก้าวหน้าทบทวนประกาศกระทรวง อาหารที่ต้องแสดงค่า
พลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ และการปรับค่า
โซเดียมใน Thai RDI โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ความก้าวหน้าการส่งเสริมการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือก
สุ ข ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร (Healthier Choice Logo)             
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเรื่องการห้ามโฆษณาส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ ทีม่ นี ำ�้ ตาล เกลือ ไขมัน เกินปริมาณทีเ่ หมาะสม โดยมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ
คุณคาทางโภชนาการตอ ..1.. ถุง…
ควรแบงกิน … 2 … ครั้ง
อบ
ขนม กรอ

บ

ผลิตภัณฑขนมอบกรอบ

พลังงาน

น�ำตาล

ไขมัน

โซเดียม

300
กิโลแคลอร�่

9
กรัม

12
กรัม

180
มิลลิกรัม

*15 %

*17 %

*25 %

*8 %

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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2.3 ประชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ อ งกั น และควบคุ ม            
โรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข         
เป็นประธาน มีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่
1) ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
1.1) ข้อเสนอจาก UNIATF
1.2) บทความ “Thailand’s commitment to global             
cooperation on NCDs: acting together now”
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนภายใต้
พ.ร.บ. ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ โดยหน่วยปฏิบัติการ “Alcohol and Tobacco Control
Unit (ATCU)”
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ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

นอกจากนีห้ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รายงานความก้าวหน้าของผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
- ความก้าวหน้าการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียมในประเทศไทย โดยประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และ
รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- การบังคับใช้กฎหมายไขมันทรานส์ โดยรองเลขาธิการส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- การควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครือ่ งดืม่ โดยรองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- แนวทางการจัดเก็บภาษียาเส้น โดยส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มกี ารประชุมคณะอนุกรรมการ
ไว้แล้วตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ดังภาพที่ 3 แต่เนือ่ งจากสถานการณ์โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์อนื่ ๆ จึงส่งผลให้มกี ารเลือ่ นประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกไปก่อน

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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ภาพที่ 2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี
(พ.ศ.2560 - 2564) ครั้งที่ 1/2562
(พ.ศ. 2560 - 2564) ครั้งที่ 1/2560
ประธาน : ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ
ประธาน : นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
(ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข)
(รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข)

8 ธ.ค. 60

16 ก.ค. 61

8 ก.พ. 62

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี
(พ.ศ.2560 - 2564) ครั้งที่ 2/2561
ประธาน : ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
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ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ภาพที่ 3 การประชุมคณะอนุกรรมการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการที่ 1
ด้านพัฒนานโยบายสาธารณะกฎหมาย
และพัฒนาสนับสนุน
ประธาน: นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
(รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

16 ก.ย. 62

การประชุมคณะอนุกรรมการที่ 2
ด้านพัฒนาทางสังคม
สื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์
ประธาน: นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
(รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

17 ก.ย. 62

18 ก.ย. 62

23 ก.ย. 62

การประชุมคณะอนุกรรมการที่ 4
การประชุมคณะอนุกรรมการที่ 3
ด้านพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ด้านพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น
และการจัดการข้อมูล
และปฏิรูปจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง ลดโรค
ประธาน: แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ประธาน: นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
  (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค)
(รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
เพื่อให้บรรลุตาม 6 ยุทธศาสตร์ของแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
5 ปี มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายทีส่ นับสนุนการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่ออ
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อลดลงเนื่องจาก        
มีนโยบายและกฎหมายพร้อมการบังคับใช้ที่เอื้อต่อการลดความเสี่ยงในการเกิด         
โรคไม่ติดต่อ
ตัวชีว้ ดั : ร้อยละของประชาชนทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อลดลง 4 ด้าน
(อาหาร ออกก�ำลังกาย ยาสูบ แอลกอฮอล์)
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับชาติทเี่ น้นการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อ
กลยุทธ์ที่ 2 พั ฒ นามาตรการทางการเงิน การคลัง ภาษี การผลิต การตลาด             
การบริโภค ที่เกี่ยวข้องกับการลดเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มนี โยบายสาธารณะระดับสถาบัน องค์กรทีส่ ร้างสภาพแวดล้อม
ส�ำหรับปรับพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างเพียงพอ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากฎหมายและสร้างความเข้มแข็งมาตรการบังคับใช้กฎหมาย       
เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเสริมการยินยอมและปฏิบัติตามกฎหมายให้ทั่วถึง
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ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

การด�ำเนินงาน
1. กฎหมาย
- พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัตคิ วบคุม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บังคับใช้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
- พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560 ห้ามโฆษณาอาหารสําหรับทารก
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก�ำหนดอาหารที่ห้ามผลิต น�ำเข้า หรือ
จ�ำหน่าย ในประเด็นไขมันทรานส์
- การขึ้นภาษีบุหรี่ แอลกอฮอล์ ภาษีความหวาน
2. มาตรการ
- มาตรการบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ
- มาตรการฉลากอาหาร และการควบคุมการโฆษณา
- สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ : Healthier Choice Logo”
3. หน่วยงานที่การด�ำเนินงาน
- ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน : ด� ำ เนิ น การตามโครงการ    
นักเรียนไทยสุขภาพดี
- กระทรวงแรงงาน : ด�ำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อในสถานประกอบการ
- กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค : ด�ำเนินงาน เรื่อง Alcohol and Tobacco
Control Operation Unit เกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน และด�ำเนินงาน            
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายว่าด้วย      
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่
- ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเครือข่าย : ด�ำเนินงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ตัวชีว้ ดั : ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30 ในแต่ละปีจากปี 2560
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการสื่อสารต่อสาธารณะในด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสื่อสารความเสี่ยงใน
การสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ
กลยุทธ์ที่ 3 พั ฒ นาเนื้ อ หาการสื่ อ สารและเพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ต รงกั บ          
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 4 เฝ้ า ระวั ง และการตอบโต้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส ่ ง ผลเสี ย ต่ อ การเกิ ด                
โรคไม่ติดต่อ
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การด�ำเนินงาน
1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : ด�ำเนินงาน ดังนี้
- จั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานด� ำ เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นทางสั ง คมสื่ อ สารความเสี่ ย งและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านการสื่อสารต่อสาธารณะโดยเครือข่ายต่างๆ
- เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน
- จัดท�ำชุดความรู้และสื่อต่างๆ ในการลดโรค NCDs
2) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) : ด�ำเนินงาน ดังนี้
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อในทุกกลุ่มวัย
- จัดให้มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCDs”
3) ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : ด�ำเนินงาน ดังนี้
- พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ชุมชน 4 แห่ง
- สื่อสารข้อมูลการลดพฤติกรรมเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ อย.น้อย
4) กรมอนามัย : เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานขับเคลื่อนความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีการด�ำเนินการพัฒนารูปแบบหลักสูตร e-learning
แก่บุคลากรสาธารณสุข เรื่อง Health Literacy
5) กรมประชาสัมพันธ์ : ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
และการเฝ้าระวังต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อผ่าน air war และ ground war

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ : ชุมชนสามารถบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุม        
โรคไม่ติดต่ออย่างมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด : จ�ำนวนชุมชนสามารถบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุม        
โรคไม่ติดต่ออย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกให้ประชาชน องค์กรท้องถิน่ ภาคีเครือข่ายเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพป้องกัน และควบคุมโรค
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพแกนน�ำด้านสุขภาพ (Health Leader) ในชุมชน
การด�ำเนินงาน ส่วนใหญ่จะมีหลายหน่วยงานบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกัน ดังนี้
1) สถานประกอบการ มีหน่วยงานที่ด�ำเนินงาน ได้แก่
- กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค : ด�ำเนินการ
เรื่องสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
- กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรม
สมาคมรพ. เอกชน และกทม. : บูรณาการการด�ำเนินงาน 10 packages         
“ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ”
2) โรงเรียน มีหน่วยงานที่ด�ำเนินงาน ได้แก่
- กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์ชาติสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
: บูรณาการการด�ำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
- กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม กระทรวงดิจิทัล        
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน : บูรณาการการด�ำเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล (1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
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ลดเค็ม ลดโรค

3) โรงพยาบาล มีหน่วยงานที่ดำ� เนินงาน คือ
- กองโรคไม่ติดต่อ : จัดท�ำแนวทางด�ำเนินการ
โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี เพือ่ พัฒนา
ให้ โ รงพยาบาลระดั บ โรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทัว่ ไป ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปรับสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ให้มีแหล่ง
อาหารโซเดียมต�ำ ่ ทัง้ อาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีพ่ กั
รักษาตัว ในโรงพยาบาล และร้านค้าในโรงอาหารของโรงพยาบาล รวมถึงให้
โรงพยาบาลจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรือ่ ง ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมอย่างต่อเนือ่ ง
4) ข้อมูล มีหน่วยงานที่ดำ� เนินงาน ได้แก่
- หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
ด�ำเนินการ MOU Application ตรวจสอบสิทธิการรักษา 14 packages
5) ชุมชน มีหน่วยงานที่ด�ำเนินงาน ได้แก่
- กองโรคไม่ติดต่อ และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค : จัดท�ำและ
ขับเคลื่อนแนวทางชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs) ร่วมกัน
ในชุมชนและเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การบริหารส่วนต�ำบล
- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค : ด�ำเนินการคอนโดโมเดล
ชุมชนท่าอิฐ ท�ำ Mapping /คอนโด
- สมาคมสันนิบาตเทศบาล : ด�ำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพให้ประชาชน
- กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย : ด�ำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขประเด็น
สุขภาพในชุมชนโดยผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ
(พชอ.) และระดับต�ำบล (พชต.)
6) วัด มีหน่วยงานที่ด�ำเนินงาน ได้แก่
- กรมอนามัย, ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สปสช. : บูรณาการ
การด�ำเนินงานอบรมพระภิกษุทกุ วัดใน กทม. เป็นแกนน�ำในการส่งเสริมสุขภาพ
หรือเรียกว่า พระคิลานุปัฏฐาก จ�ำนวน 5,000 - 6,000 รูป และดูแลพระในวัด
- ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร : ด�ำเนินการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 1 ครั้ง/ปี
ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล
เป้าประสงค์ : เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถชีเ้ ป้าประชาชนกลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ป่วย
สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง แม่นย�ำ  ทันเวลา ทันเหตุการณ์          
เพื่อน�ำไปสู่การสนับสนุนการออกมาตรการเพื่อการด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม ลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล
ตัวชีว้ ดั : ร้อยละของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถชีป้ ระเด็นความเสีย่ งเพือ่ ก�ำหนดการ
ออกมาตรการการด�ำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อได้อย่างถูกต้อง แม่นย�ำ        
ทันเวลา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับอ�ำเภอ จังหวัด เขต และระดับ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง     
ด้านโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศ จังหวัด และอ�ำเภอ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร      
และกลุ่มประชากรเฉพาะ
การด�ำเนินงาน
1. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระดับอ�ำเภอ เขต จังหวัด และระดับประเทศ
1) กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ
เครือข่าย: ด�ำเนินงานจนได้เล่มรายงานข้อมูลสุขภาพ ดังนี้
- BRFSS : The Behavioral Risk Factor Surveillance System
- NHESS : Thai National Health Examination Survey
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2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ด�ำเนินงาน ดังนี้
- พัฒนาชุดข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่
- ท�ำโปรแกรมตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูล
- พัฒนา H4U ต่อยอด personal profile
3) ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) : ด�ำเนินงาน ดังนี้
- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสาเหตุการเสียชีวิต
- จัดอบรมแพทย์ของโรงพยาบาลในการเลือกสาเหตุการเสียชีวิต
- วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาทุก 5 ปี
4) ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ และกรมควบคุมโรค : ด�ำเนินการจัดท�ำแนวทางส�ำรวจ
สุขภาพอย่างเป็นระบบ
5) กรมการแพทย์ : ด�ำเนินการพัฒนาทะเบียนมะเร็งฐานประชากรระดับประเทศ
6) กองระบาดวิทยา & ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ด�ำเนินงาน ดังนี้
- รายงานสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ
- ประเมินระบบการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
2. พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูล
กองโรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรค :
ด�ำเนินการอบรม/ฟืน้ ฟูการจัดการข้อมูลและ
การรายงานข้อมูลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
กรมอนามัยและส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ด�ำเนินการรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสุขภาพของนักเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรปู การจัดบริการเพือ่ ลดเสีย่ ง และควบคุมโรคให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่
เป้าประสงค์ : สถานบริการได้รับการพัฒนาคุณภาพในการป้องควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ตั ว ชี้ วั ด : ร้ อ ยละสถานบริ ก ารได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการป้ อ งกั น ควบคุ ม              
โรคไม่ติดต่อ
กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูปรูปแบบบริการเพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงในกลุ่มประชากร
ทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงที่หลากหลาย สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรปู กระบวนการจัดบริการสุขภาพให้แก่ผปู้ ว่ ยเรือ้ รัง (ทัง้ ทีม่ แี ละไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน) ในสถานพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
การจัดการตนเองของผู้ป่วย
การด�ำเนินงาน
1. ปฏิรปู รูปแบบบริการเพือ่ คัดกรองและลดความเสีย่ งในกลุม่ ประชากรทัว่ ไป และ
กลุ่มเสี่ยงที่หลากหลาย
1) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค : ด�ำเนินการ
บูรณาการด�ำเนินงานช่วยผูเ้ สพให้เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในคลินกิ โรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรัง (NCD Clinic Plus) ของสถานบริการสาธารณสุข
2) ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค :
ด�ำเนินการพัฒนาการด�ำเนินงานป้องกันและบ�ำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
3) ส� ำ นั ก โภชนาการ กรมอนามั ย : ด�ำเนินการพัฒนานโยบาย มาตรการ             
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารและโภชนาการ
4) กรมสุขภาพจิต : ด�ำเนินการส่งเสริมคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่มวัยท�ำงาน
บุคลากรโรงพยาบาล
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2. ปฏิ รู ป กระบวนการจั ด การบริ ก ารให้ แ ก่
ผู้ป่วยเรื้อรังทั้งที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ในสถานพยาบาลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย
1) กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค :
ด�ำเนินงาน ดังนี้
- พัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
- พัฒนาศักยภาพส�ำหรับบุคลากรและ
เครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรค NCDs 4.0
2) สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ :
ด�ำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit)          
ในสถานพยาบาล
3) สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ : ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD Clinic Model)
4) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ : ด�ำเนินการจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อม
(CKD Clinic) โดยมีกองโรคไม่ตดิ ต่อร่วมบูรณาการการด�ำเนินงาน เรือ่ ง การป้องกัน
ไตเสื่อม
5) Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ มีส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบหลักและกรมควบคุมโรคเป็นเลขานุการ : ด�ำเนินการพัฒนาระบบ
บริการ สาขาโรคไม่ติดต่อ
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 : พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งาน
อย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน และการสนับสนุนการด�ำเนิน
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด: ร้อยละอัตราความส�ำเร็จของยุทธศาสตร์ตามเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ีภาคีต่างๆ
มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ           
ในระดับประเทศ เขต จังหวัด
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรทุกภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องให้สามารถจัดการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ได้
กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการงานวิจยั การจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม เพือ่ สนับสนุนระบบ
การป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
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ปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินงาน
- มีภาคีเครือข่ายหลากหลาย กรมต่างๆ ด�ำเนินการขับเคลื่อนการท�ำงานเพื่อลด     
โรคไม่ตดิ ต่อร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และเหนีย่ วแน่นจ�ำนวน 4 กรม คือ กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย กรมการแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แม้จะมีการปรับ
เปลี่ยนนโยบาย เช่น จากแผน PP & P Excellence เป็นนโยบายพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัย ภายใต้แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุข
แต่การด�ำเนินงานต่างๆ ยังคงมีความต่อเนื่อง
- กลไกการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ตรวจราชการรับตัวชี้วัด     
โรคไม่ตดิ ต่อเป็นตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะมีการตรวจติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค    
น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อในแต่พื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
- ผู้บริหารให้ความส�ำคัญ ช่วยกระตุ้น ก�ำกับติดตาม รวมถึงชี้ประเด็นให้หน่วยงาน
เกิดการขับเคลื่อนการท�ำงานร่วมกัน
- การสือ่ สารความรูเ้ รือ่ งโรคไม่ตดิ ต่อทาง Social media จากหลายๆ ภาคส่วน ท�ำให้
ประชาชนเห็นถึงปัญหา และความส�ำคัญว่า ‘หากตนเองป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ
จะส่งผลท�ำให้เสียค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมาก และมีภาระโรคเกิดขึ้นหลายอย่าง’ ส่งผล
ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น
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ปัญหาอุปสรรค
- แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560
- 2564) เป็นแผนการด�ำเนินการของเครือข่ายภายในประเทศ เพื่อให้บรรลุตาม      
9 เป้าหมายการด�ำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ซึง่ แผนดังกล่าว
ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการด�ำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้า         
ในการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ ขององค์การอนามัยโลก เช่น ปัญหา
การตลาดในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีคุณค่าทางอาหารส�ำหรับเด็ก
ปัญหาการผลิตอาหารที่ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid)     
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เป็นต้น จึงควรเชิญหน่วยงานที่สามารถแก้ไขปัญหา
เหล่านีเ้ ข้ามาร่วมด�ำเนินงานด้วย รวมถึงเมือ่ แผนสิน้ สุดในปี 2564 ผูบ้ ริหารจะเป็น
ผู้ก�ำหนดทิศทาง และนโยบายของการจัดท�ำแผนว่าควรสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินขององค์การอนามัยโลกด้วยหรือไม่ ต่อไป
- การรวมคณะอนุกรรมการฯ ของ 2 ยุทธศาสตร์เข้าด้วยกัน ท�ำให้คณะอนุกรรมการฯ
มีขนาดใหญ่มาก โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมกับยุทธศาสตร์ที่ 6 และยุทธศาสตร์ที่ 3
รวมกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งท�ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านต้องรับฟังในประเด็นที่
ไม่เกี่ยวข้อง เช่น คนที่ท�ำงานเกี่ยวกับชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาคมหอการค้าไทย (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ต้องมารับฟังเรือ่ งระบบบริการ (ยุทธศาสตร์
ที่ 5) ด้วย เป็นต้น
- แผนปฏิบตั กิ าร/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ระดับชาติ 5 ปียังไม่ถูกน�ำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
- คณะกรรมการติดภารกิจ และส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมหลายหน่วยงาน
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ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ระดับประเทศ
การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ในบางยุทธศาสตร์ ที่มีกรมต่างๆ
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ควรขับเคลื่อนผ่านการเชื่อมโยง 9 เป้าหมายการ
ด�ำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อกับเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal: SDGs)
มากกว่าการใช้พันธกิจของหน่วยงานเป็นเป้าหมายของแผนในการ       
ขับเคลื่อน เนื่องจากกรมต่างๆ ด�ำเนินการตามเป้าหมายของ SDGs      
เพื่อลดโรคไม่ติดต่ออยู่แล้ว

ข้อคิดส�ำหรับน้องๆ ในการท�ำงาน
การที่เราได้เรียนรู้ว่าอะไรที่เราเคยท�ำผิดพลาดไป ทางแก้ไขที่ดีที่สุดคือ
ไม่ท�ำสิ่งนั้นในปัจจุบันอีก เราจะได้ ไม่ต้องกลับไปเสียใจ..ในจุดจุดเดิม...
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ความประทับใจ
การได้โอนย้ายจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มาอยูท่ กี่ รมควบคุมโรค
ตั้งแต่ ปี 2540 ในต�ำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยมาปฏิบัติงานที่ส�ำนักโรคติดต่อ
ทัว่ ไป 5 ปี ต่อมาในปี 2545 มีการปฏิรปู ระบบราชการ มีการตัดโอนภารกิจโรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็ บ จากกรมการแพทย์ ม าอยู ่ ที่ ก รมควบคุ ม โรคใช้ ชื่ อ หน่ ว ยงานว่ า       
“ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ” ตั้งอยู่ ณ อาคารวิทยาลัยพยาบาล สถาบันบ�ำราศนราดูร             
จึงนับว่าเป็นรุน่ บุกเบิกของหน่วยงาน ได้ผา่ นการบังคับบัญชาของผูอ้ ำ� นวยการมาแล้ว
6 ท่าน ได้แก่ นพ.อภิชาติ เมฆมาสิน, พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชยั , ดร.นพ.ภานุวฒ
ั น์ ปานเกตุ,
นพ.สัญชัย ชาสมบัติ, นพ. ดิเรก ข�ำแป้น และ ดร.พญ. ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ (ท่านปัจจุบัน)
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อมีการปรับโครงสร้างการท�ำงานภายในมาหลายครัง้ ในช่วงแรก
ภารกิจแยกออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนแรกเป็นโรคไม่ติดต่อประกอบด้วย       
กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภายหลังได้แยกกองออกไป
ตามกฎหมาย) และกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตลอดจนมีศูนย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อและ    
การบาดเจ็บ อีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ ทั้งนี้มีกลุ่มสนับสนุนใช้ร่วมกัน      
หลังจากนัน้ ได้มกี ารปรับกลุม่ งานภายในมาโดยตลอด เมือ่ ปลายปี 2562 ได้มกี ารปฏิรปู
ระบบราชการอีกครัง้ โดยครัง้ นีเ้ ป็นการปรับลดระดับจากส�ำนักเป็นระดับกอง เนือ่ งจาก
มี ก ารจั ด ตั้ ง กองงานคณะกรรมการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ แยกออกไป ท� ำ ให้            
ส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ ลดระดั บ ลงเป็ น      
กองโรคไม่ตดิ ต่อ ซึง่ ล่าสุดเมือ่ ปลายปี 2562          
กรมควบคุมโรคได้มีค�ำสั่งแยกหน่วยงาน
ภายในกรม โดยแยกกองโรคไม่ตดิ ต่อออก
เป็น 2 กอง คือ กองโรคไม่ติดต่อและ   
กองป้องกันการบาดเจ็บ พร้อมกับย้ายที่
ท�ำงานมาอยู่ ณ อาคาร 10 กรมควบคุมโรค
จนถึงปัจจุบัน

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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ความประทับใจตลอดระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ (ชือ่ หน่วย
งานเดิม)........... ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูประบบราชการ การปรับ
โครงสร้างการท�ำงานภายในมาหลายต่อหลายครั้ง แต่เมื่อล�ำดับเหตุการณ์ในอดีต       
พบว่าเราต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคและสิง่ ท้าท้ายในการท�ำงานมายาวนานกว่า
จะมาเป็นกองโรคไม่ติดต่อในวันนี้....เริ่มตั้งแต่มีความสลับซับซ้อนของโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่เป็น long term ซึ่งการใส่มาตรการลงไปต้องใช้ระยะยาวกว่าจะประเมิน
outcome ได้ การท�ำงานร่วมกับเครือข่ายทีม่ หี ลายหน่วยงาน ท�ำให้เห็นความซ�ำ้ ซ้อน
และการขาดการบูรณาการ ต้องมีการสื่อสารปรับความคิด สร้างความรู้ความเข้าใจ
และทักษะต่างๆ ในการท�ำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดเป้าหมายเดียวกัน และยังต้องเพิ่ม
การพัฒนาบุคลากรในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ได้แก่ สคร. สสจ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายใต้ข้อจ�ำกัดในเรื่องคนท�ำงานที่มีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงาน แต่ใน
วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด คือ การยอมรับในระดับนโยบาย      
ผูป้ ฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่ และเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้เห็นว่าโรคไม่ตดิ ต่อเป็นปัญหาส�ำคัญ
ระดับโลก ระดับประเทศ รวมถึงระดับพืน้ ที่ และให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานร่วมกัน
เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามกฎหมาย คือ
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค นั่นเอง
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คติประจ�ำใจ
3 สิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ไม่อาจย้อนกลับมา
“ ค�ำพูด เวลา และ โอกาส”

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

43

44

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ภาคผนวก

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

45

ภาคผนวก ก
ความเชื่อมโยงของแผนงานระดับต่างๆ
นางภัคนี สิรปิ ชู กะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ รองผูอ้ ำ� นวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้อธิบายความเชื่อมโยงของแผนงานระดับต่างๆ          
ดังนี้
ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศ กับโครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยยุทธศาสตร์ชาติแบ่งแผนเป็น 3 ระดับ ดังนี้
		
แผนระดับที่ 1 มีเพียงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเท่านั้น เป็นยุทธศาสตร์ชาติ       
ในระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย แสดงทิศทางของการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ ซึ่งมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ยุทธศาสตร์ของ
ทั้งประเทศจะเหลือเพียงยุทธศาสตร์เดียว ส�ำหรับยุทธศาสตร์ชาติของบางหน่วยงาน
ที่ได้จัดท�ำไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อแผนสิ้นสุดจะไม่สามารถใช้ชื่อยุทธศาสตร์ชาติได้ และจะ
ถูกจัดไว้ในระดับที่ถูกต้อง
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แผนระดับที่ 2 เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อถ่ายทอดประเด็น      
การพัฒนาสู่การปฏิบัติ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนแม่บท เป็นต้น
		
แผนระดับที่ 3 ให้ส่วนราชการเสนอแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตาม
ภารกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ตัวอย่างของ
แผนทางด้านสาธารณสุข ดังนี้
- โครงการ Flag ship เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคของประเทศ เช่น
โครงการเฝ้าระวังใน SEZ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง
และโครงการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกัน เป็นต้น
- แผนยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวงสาธารณสุข หรือแผนยุทธศาสตร์ชาติของ       
หน่วยงานที่เห็นชอบด้วยคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น
ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
เป็นต้น
- แผนบูรณาการชาติ คือ แผนบูรณาการท�ำงานร่วมกันระหว่างกรม กระทรวง
หรือประเทศ เช่น แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศ เป็นต้น
ส�ำหรับแผนอื่นๆ จะเป็นระดับที่ต�่ำกว่า 3 ระดับดังกล่าว เช่น แผนปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปีกระทรวง, แผนปฏิบตั ริ าชการ 3 ปีของกระทรวง, แผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�ำของปีกรมต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นแผนด�ำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน
ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มี 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ  
กรมควบคุมโรค ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง โดยกรมควบคุมโรคเกี่ยวข้องในแผนแม่บทที่ 1
ความมั่นคง มีการด�ำเนินการเรื่องการบ�ำบัดผู้ติดยาเสพติด ประเด็นแอลกอฮอล์ และ
ยาสูบ ซึ่งในปีนี้มีแต่กิจกรรม แต่ไม่ได้รับงบประมาณ ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จะมีการทบทวนว่าในข้อนี้จะยังคงมีอยู่หรือไม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ส�ำหรับกรมควบคุมโรค
มีความเกี่ยวข้อง 4 แผนแม่บท ได้แก่ แผนแม่บทที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ, แผนแม่บทที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล, แผนแม่บท
ที่ 9 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนแม่บทที่ 23 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีหลายแผนแม่บท
เช่น การสร้างคนให้มคี วามรูต้ งั้ แต่เด็กวัยเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย การสร้างความรอบรู้
ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขอยูภ่ ายใต้แผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะ
ที่ดี มีแผนแม่บทย่อยอยู่ 5 แผน คือ 13.1 การสร้างความรอบรู้ 13.2 การสร้างสภาพ
แวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 13.3 การพัฒนาระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ          
13.4 การกระจายการบริการสาธารณสุข 13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ             
โรคอุบตั ใิ หม่ฯ ซึง่ ทัง้ กระทรวงจะมีโครงการ 21 โครงการ แต่กรมควบคุมโรคเกีย่ วข้อง
18 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเสมอภาคเท่าเทียม ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานของ
กรมควบคุมโรคมากนัก จึงไม่มีโครงการภายใต้แผนผังความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ในกระทรวงสาธารณสุข มีกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพหลัก และ กรมควบคุมโรค โดย     
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมด�ำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้
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ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ
กับโครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
8# #0DD#074<-&9'8# "2!021(A1 1("?-0 *!5&9(8)/%0',5%1$-"(/7+D8# 1 )9(%0'8)/72(/!!D8# 1 9(;&@2@-D
(สามารถดึงภาพได้จาก https://www.ddc.moph.go.th/uploads/files/1068820191219092852.pdf)
0!9(1(1&8# 8&@!%1':A'5+1,(B12D ">D

		 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บท ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ)
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ก ระทรวงสาธารณสุ ข และวิ สั ย ทั ศ น์ ก รมควบคุ ม โรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข และวิสัยทัศน์
เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ให้ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศมีความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงตอบสนองต่อแผนในระดับที่ 2 ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12
แผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการ
จัดสรรงบประมาณของส่วนราชการจะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะ
รั ฐมนตรี จ ะจั ด สรรโดยล�ำดับ ความส�ำคัญ ให้โครงการที่ด�ำเนินงานสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นล�ำดับแรก ส่วนโครงการที่ไม่ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ       
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในจ�ำนวนที่น้อยกว่า ดังนั้นการจัดท�ำโครงการจึงต้อง
ตระหนัก และจัดท�ำแผนด�ำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่
ยุทธศาสตร์ชาติก�ำหนดไว้ ขณะนี้โครงการของกรมควบคุมโรคมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติประมาณร้อยละ 50 ในปีถดั ไปจะมีการเพิม่ สัดส่วนความสอดคล้องให้
มากขึ้นเป็นร้อยละ 60 - 70 และผู้บริหารจะผลักดันให้มีความสอดคล้องเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ แต่ส�ำหรับงานพื้นฐานบางงานที่ไม่มีหน่วยงานอื่นด�ำเนินการ ผู้บริหารยังมี   
นโยบายให้ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ ด�ำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีบางแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กรมควบคุมโรคได้เลือกไว้ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดท�ำ
โครงการรองรับ ซึ่งกรมควบคุมโรคจะผลักดันให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการต่อไปใน
อนาคต ส�ำหรับการด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นเป็นภาคีเครือข่าย หรือใช้งบ
ประมาณอื่น หากยังไม่ถูกน�ำมาระบุไว้ในแผนผังความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ      
ควรน�ำมาเขียนระบุในแผนผังความเชื่อมโยงของหน่วยงานให้ครบถ้วน
50

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนแม่บท ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ) กับวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข และวิสัยทัศน์
กรมควบคุม/ โรค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6/ / '0"53;,"7##4(0*$6 
05($) 1 6&.*/ "6+01 /2;>?#4(0*$ 0$/*$$$."0'1 *#/ /(
0+"0#
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(สามารถดึงภาพได้จ5าก
https://www.ddc.moph.go.th/uploads/files/1068820191219092852.pdf)

		 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม
ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแผนปฏิบัติราชการ
กองโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรค
ประชาชนได้รบั การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล
ภายในปี 2580
ผลสัมฤทธิ์กรมควบคุมโรค ที่เกี่ยวข้องกับกองโรคไม่ติดต่อ คือ
ผลสัมฤทธิ์ที่ 1 ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy)
สามารถป้องกัน ควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ลดการป่วย การตาย
ความพิการ จากโรคและภัยที่ป้องกันได้
เป้าหมายการให้บริการกรมควบคุมโรค ที่เกี่ยวข้องกับกองโรคไม่ติดต่อ คือ
เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป้าหมายที่ 3 เครือข่ายเป้าหมายมี
ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต
52

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผลผลิต กิจกรรมหลัก และ
โครงการตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกองโรคไม่ติดต่อ ดังนี้
- ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการ
จัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการ
มีสว่ นร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- โครงการตามแผนปฏิบัติของกองโรคไม่ติดต่อ ดังนี้
กิจกรรม 2.1 ได้แก่ โครงการบริหารทรัพยากรกองโรคไม่ติดต่อ และ
โครงการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ ฯ
กิจกรรม 2.2 ได้แก่ โครงการจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานด้านระบาด
วิทยา การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังโครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศโรคไม่ติดต่อตามกรอบ 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ Electronic Health Coach (active chat bot) โครงการ
สนับสนุนขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บฯ
โครงการประชุมประจ�ำเดือนกองโรคไม่ติดต่อและคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และ
โครงการทดสอบภาษาอังกฤษวัดระดับของบุคลากร ฯ

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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ส่วนเป้าหมายที่ 3 เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วยผลผลิต กิจกรรมหลัก และ
โครงการตามแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกองโรคไม่ติดต่อ ดังนี้
- ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต
- กิจกรรมหลักที่ 14.4 พัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง
- โครงการตามแผนปฏิบัติของกองโรคไม่ติดต่อ คือ กิจกรรม 14.4 ได้แก่
โครงการพัฒนานโยบาย และปรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ฯ
โครงการการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โดยใช้ชมุ ชนเป็น
ฐานฯ โครงการสือ่ สารประชาสัมพันธ์เพือ่ ป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
โครงการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
โครงการประเมินยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559 - 2568 โครงการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพส�ำหรับบุคลากรและเครือข่ายฯ โครงการพัฒนา
คุณภาพบริการและสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านโรคไม่ตดิ ต่อ โครงการเพิม่
การเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในทีส่ าธารณะ ปี 2563 และโครงการพัฒนา
NCD System Management team ระดับจังหวัด
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ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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ภาคผนวก ข
รูปกิจกรรมการถอดบทเรียน

Guru นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
แผน และประเมินผล
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ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

วิทยากร นางภัคนี สิริปูชกะ
รองผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ถอดบทเรียน : การด�ำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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