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คำ�นำ�
โรคไม่ตดิ ต่อ ได้แก่ กลุม่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และเบาหวาน
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำาคัญของประชาชนทั่วโลก โดยเฉลี่ยประมาณ 36 ล้านคนในแต่ละปี (องค์การอนามัยโลก
ค.ศ. 2008) ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่กาำ ลังพัฒนา สาเหตุ
ของโรคกลุ่มนี้เกิดจากสหปัจจัยเสี่ยงร่วมหลักได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การกินอาหารที่เกินพอดี และ
ขาดการออกกำาลังกายที่เพียงพอ
ในประเทศไทย 3 ทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น
ผลจากรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมและการเคลื่อนไหวทางกายลดลง ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ที่ถดถอย และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น
สมัชชาสหประชาชาติ (UN) ได้เห็นความสำาคัญต่อปัญหาดังกล่าวจึงมีมติให้มีการจัดประชุมระดับสูงว่าด้วย
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ( High level Meeting of the United Nations General Assembly on
the Prevention and Control of NCD) ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2554 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกต่างๆทั่วโลกขับเคลื่อนการดำาเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
โดยมีพันธสัญญาร่วมกันเพื่อนำาแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักด้านการพัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้
ผลักดันนโยบาย ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และติดตามประเมินผล
ในการดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขและสำานักงาน
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการประสานการจัดทำาข้อมูลโรคไม่ตดิ ต่อระดับประเทศ
เพื่อนำาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาประกอบการเข้าร่วมประชุมผูน้ าำ ด้านโรคไม่ติดต่อ โดยรายงานเล่มนี้ เป็นการ
ประมวลภาพรวมของการจัดทำาข้อมูลโรคไม่ติดต่อระดับประเทศ คณะทำางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปข้อมูล
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทำาข้อมูลโรคไม่ตดิ ต่อระดับประเทศในการประชุมUN General Assembly High-Level
Meeting on the Prevention and Control of Non Communicable Diseasesเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ที่สนใจนำาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อต่อไป

(ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
ผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ
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แผนภาพที่ 4 ความชุกโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทยอายุ > 15 ปี แบ่งตามเพศและเขตการปกครอง 26
แผนภาพที่ 5 ความชุกไขมันในเลือดสูงในประชากรไทยอายุ > 15 ปี แบ่งตามเพศและเขตการปกครอง
27
แผนภาพที่ 6 ความชุก High Density Lipoprotein prevalence (HDL-C < 40 mg/dl)
27
ในประชากรไทยอายุ > 15 ปี แบ่งตามเพศและเขตการปกครอง
แผนภาพที่ 7 ความชุกของภาวะน้ำาหนักเกินและอ้วน (BMI > 25 kg/m2)
28
ในประชากรไทยอายุ > 15 ปี แบ่งตามเพศและเขตการปกครอง
แผนภาพที่ 8 ความชุกของภาวะ Metabolic syndrome ในประชากรไทยอายุ > 15 ปี
28
แบ่งตามเพศและเขตการปกครอง

ส�รบัญต�ร�ง
ตารางที่ 1 แสดงความชุกของปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจากการสำารวจสุขภาพประชาชนไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไปโดยการตรวจร่างกายเปรียบเทียบครั้งที่ 3 (พ.ศ.2547) และครั้งที่ 4 (พ.ศ.2552)
ตารางที่ 2 แสดงความชุกของการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2553
ตารางที่ 3 ผังควบคุมกำากับการดำาเนินงาน
ตารางที่ 4 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ.2553
ตารางที่ 5 แสดงอายุขัยเฉลี่ย (LE) และอายุคาดเฉลี่ยที่ปรับด้วยสุขภาพ (HALE) ของประชากรไทย
ตารางที่ 6 จำานวนบุคลากรทางการแพทย์ แยกตามรายภาค ปีพ.ศ.2552
ตารางที่ 7 รายงานแสดง จำานวนเตียง เตียงต่อประชากร แพทย์ต่อเตียง จำานวนผู้ป่วยนอกใหม่ (คน)
จำานวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด(ครั้ง) ผู้ป่วยใน วันอยู่ผู้ป่วยใน และอัตราการครองเตียง รายภาค ปี 2552
ตารางที่ 8 จำานวนครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งประเทศ แยกตามรายภาคปี พ.ศ.2552
ตารางที่ 9 แสดงรายจ่ายสุขภาพรวม (Total health expenditure) และข้อมูลตัวชี้วัดที่สำาคัญ
ด้านรายจ่ายสุขภาพปี พ.ศ. 2545-2551 (ราคาปีปัจจุบัน)
ตารางที่ 10 รายจ่ายสุขภาพในแต่ละประเภทกิจกรรมในปี 2550-2554 ตาม status quo
(หน่วย: ล้านบาท)
ตารางที่ 11 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อที่สำาคัญและปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ
ปี พ.ศ.2552
ตารางที่ 12 การประกันสุขภาพของประชากรไทยอายุ 15-74 ปี จากรายงานผลการสำารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บครั้งที่ 1, 2, 3 พ.ศ. 2547, 2548, 2550
ตารางที่ 13 จำานวนปีการสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year, DALY)
ของประชากรไทยปี พ.ศ. 2547
ตารางที่ 14 จำานวนปีการสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year, DALY) ของประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2552
ตารางที่ 15 รายงานแสดง 10 ลำาดับแรกของการตายในประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547
ตารางที่ 16 รายงานแสดง 10 ลำาดับแรกของการตายในประชากรไทย ปี พ.ศ. 2552
ตารางที่ 17 จำานวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จากโรคไม่ติดต่อที่สำาคัญ
(ตามการแบ่งรหัสกลุ่มโรค ICD 10th)
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ตารางที่ 18 จำานวนและอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำาคัญ
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต)
และโรคเบาหวาน ตามกลุ่มสาเหตุป่วย (75 โรค) จากสถานบริการสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2543-2552 ทั้งประเทศ ยกเว้นโรงพยาบาลในสังกัด กทม., กลาโหม,
ทบวงมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 19 จำานวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ด้วยโรคหลอดลมอักเสบ
ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น (J40-44)
ตารางที่ 20 จำานวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุ
ทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
ตารางที่ 21 ความชุกของ Renal Replacement therapy ( RRT case) แยกตามกลุ่มอายุ
ในปี 2551 -2552
ตารางที่ 22 ความชุกของ Biologic Risk Factor ในประชากรไทยอายุ > 15 ปี จาการสำารวจ
สภาวะสุขภาพประชากรไทย
ตารางที่ 23 ความชุกพฤติกรรมสุขภาพประชากรไทย อายุ 15-74 ปี จากการสำารวจพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ตารางที่ 24 ความชุกพฤติกรรมสุขภาพประชากรไทย อายุ 15-74 ปี จากการสำารวจพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ แบ่งตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2550
ตารางที่ 25 ผลการสำารวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับประเทศ ปี 2546
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กิตติกรรมประก�ศ
รายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาข้อมูลโรคไม่ติดต่อระดับประเทศในการประชุม UN
General Assembly High-Level Meeting on the Prevention and Control of Non Communicable
Diseases ได้เริ่มดำาเนินงานในเดือน มิถนุ ายน 2554 ถึง กันยายน 2554 มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทำาข้อมูลในการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศเพื่อนำาเข้าในการประชุมระดับสูง และสร้างฉันทามติตลอดจนพันธะ
กรณีระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2549 และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งความ
สำาเร็จในการดำาเนินงานครั้งนีไ้ ด้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข
สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงฉายศรี สุพรศิลป์ชยั นายแพทย์ทรงคุณวุฒกิ รมควบคุมโรค ซึ่งได้รว่ มดำาเนินงานให้คาำ ปรึกษาและข้อเสนอ
แนะทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างดียงิ่ มาโดยตลอด จนงานบรรลุความสำาเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งความสำาเร็จของการดำาเนินงาน
ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผูอ้ ำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ และผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร หัวหน้ากลุม่
พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ สำานักโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนคณะทำางานทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงานฯ มา ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ คณะทำางานหวังเป็นอย่างยิง่ ว่ารายงานฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข และผู้ท่สี นใจ ได้นาำ ข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อในโอกาสต่อไป ทั้งนี้หาก
มีข้อผิดพลาดประการใด คณะทำางานขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
รายงาน “ การดำาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย ”
โรคไม่ตดิ ต่อได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด (หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง หัวใจ
พิการแต่กำาเนิด หัวใจรูหม์ าติค) เบาหวาน มะเร็ง ภาวะซึมเศร้า การเจ็บป่วยที่เกิดจากสุราและการติดสุรา รวมทั้งโรค
ทางเดินหายใจเรื้อรัง เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศไทย แนวโน้มการเสียชีวิตของคนไทยจาก
โรคไม่ติดต่อสูงขึ้นเรื่อยๆ ประมาณร้อยละ 40 ของการเสียชีวิตที่ทราบสาเหตุในปีพ.ศ. 2550 นอกจากทำาให้มีการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรแล้ว ยังก่อให้เกิดการสูญเสียผลิตภาพจากความพิการ ภาระโรค การขาดงานเนือ่ งจากการ
ป่วย การเป็นผู้ดูแล เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ทำาให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจสังคมร่วมด้วย
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อของคนไทย ที่สาำ คัญได้แก่ การบริโภคสุราและยาสูบ การบริโภคอาหาร
ที่มีแป้ง น้ำาตาล เกลือและไขมันสูง การบริโภคผักและผลไม้ทีไ่ ม่เพียงพอ และขาดการออกกำาลังกายทีเ่ หมาะสม
จากตารางที่ 1 ผลการสำารวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปโดยการตรวจร่างกาย เปรียบเทียบครั้งที่ 3, 4
ในปีพ.ศ.2547และ 2552 พบว่า ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เริ่มคงที่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะ
ชะลอการเพิ่มขึ้นของความชุกแต่ท้ังสองปัจจัยรวมทั้งการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ยังมีความชุกที่อยู่ในระดับสูง
ซึ่งทั้งบุหรี่ แอลกอฮอล์และความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักระดับต้นๆ ของโรคไม่ติดต่อ นอกจากนัน้
ความชุกของบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอยังสูงมากและความชุกของผู้ไม่บริโภคยังสูงเพิ่มขึ้นเป็นความชุกถึงร้อยละ 82.3
ความชุกของผู้ท่มี ีระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวมในเลือดสูง ภาวะนา้ำ หนักเกินหรือโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ร่วมกับ
มีภาวะไขมันชนิดดีตา่ำ ถึงร้อยละ 46.1 และโอกาสที่จะพบร่วมกันกับภาวะระดับความดันโลหิตและระดับนา้ำ ตาลที่สูง
ทำาให้ภาวะความผิดปกติของเมตาโบลิซึ่มจะสูงขึ้น และตารางที่ 2 ผลความชุกของการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2553 พบว่าผู้ท่ไี ด้รบั การตรวจวัดระดับความดันโลหิตและระดับนา้ำ ตาล
ในเลือดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ภาวะน้ำาหนักเกินและภาวะอ้วนพบความชุกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการบริโภค
ผักและผลไม้ประจำาวันลดลงและยังน้อยกว่าร้อยละ 40 พฤติกรรมการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลง แต่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างหนักมีความชุกเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 แสดงความชุกของปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจากการสำารวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปโดยการ
ตรวจร่างกายเปรียบเทียบครั้งที่ 3 (พ.ศ.2547) และครั้งที่ 4 (พ.ศ.2552)
ความชุก(%)

ชาย

หญิง

ประชากรโดยรวม

III

IV

III

IV

III

IV

ความดันโลหิตสูง

23.3

21.5

20.9

21.3

22.0

21.4

เบาหวาน

6.4

6.0

7.3

7.7

6.9

6.9
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ความชุก(%)

ชาย

หญิง

ประชากรโดยรวม

III

IV

III

IV

III

IV

ระดับคอเลสเตอรอลรวม(TC)ในเลือดสูง*
ระดับไขมันชนิดดี(HDL-C)ตำา่ **

13.7

16.7

17.1

21.4

15.5

19.4

NA

34.9

NA

57.8

NA

46.1

ภาวะอ้วนลงพุง

NA

18.1

NA

23.9

NA

21.1

ภาวะอ้วน***

22.5

28.4

34.4

40.7

28.7

34.7

รอบเอวเกิน****

15.4

18.6

36.1

45.0

26.1

32.1

สูบบุหรี่เป็นประจำา

45.9

38.7

2.3

2.1

23.3

19.9

ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่เป็นอันตราย

16.6

13.2

2.1

1.6

9.1

7.3

ทานผักผลไม้น้อย*****

80.0

83.1

76.4

81.5

78.1

82.3

เคลื่อนไหวร่างกายน้อย

20.7

16.8

24.2

20.2

22.5

18.5

*TC>240 mg/dl ** HDL-C <40 (ชาย) ,<50 (หญิง) mg/dl ***ดัชนีมวลกาย(BMI) >25Kg/M2
****รอบเอว>90(ชาย),80 ซม. (หญิง) *****น้อยกว่า 5 servingsต่อวัน
แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 (พ.ศ.2547) และครั้งที่ 4
(พ.ศ.2552)

ตารางที่ 2 แสดงความชุกของการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2553
ความชุก(%)
ผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต
ผู้ที่ได้รับการตรวจวัดน้ำาตาลในเลือด

ชาย

หญิง

ประชากรโดยรวม

2550

2553

2550

2553

2550

2553

58.6

73.2

73.1

82.0

66.0

77.8

32.9

53.7

45.5

64.5

39.3

59.4

ผู้ที่ได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
ภาวะน้ำาหนักเกิน (BMI) >25Kg/M2

-

24.7

-

31.5

-

28.3

16.8

18.6

21.3

24.0

19.1

21.3

ภาวะอ้วน (BMI) >30Kg/M2

2.7

3.0

4.7

5.7

3.7

4.4

สูบบุหรี่เป็นประจำา

41.5

36.6

2.4

2.2

21.5

18.7

ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก

6.9

7.3

0.6

1.4

3.6

4.3

ทานผักและผลไม้ > 5 servings ต่อวัน

20.5

19.6

24.5

23.8

22.5

21.7

แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2553
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ในการดำาเนินการเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อนั้น มาตรการด้านการป้องกันควบคุมโรคมีความสำาคัญ
อย่างยิ่งที่ตอ้ งเน้นหนักการลดหรือจัดการที่ปัจจัยต้นเหตุของกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อ ทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยกำาหนดต่อการ
เกิดโรค ปัจจัยกำาหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย มาตรการด้านเศรษฐกิจ การค้า การตลาด การโฆษณาและสังคม ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบหรือสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่เสี่ยง การปรับสภาพแวดล้อมและกฎหมายให้เอื้อต่อการมีวถิ ชี วี ติ
ที่ดีต่อสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางด้านอาหาร การออกกำาลังกาย และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดำาเนิน
การเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการควบคุม ป้องกันและรักษาในประเทศไทย
เมือ่ เปรียบเทียบมาตรการทีป่ ระเทศไทยดำาเนินการกับมาตรการทีเ่ สนอใน Disease Control Priority
2 edition (DCP2) และมาตรการแนะนำาในการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและปัจจัยเสี่ยงขององค์การ
อนามัยโลก(ได้แก่ 2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of
Non-communicable Diseases, the World Health Organization Framework Convention on Tobacco
Control, the Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, and the evidence-based strategies
and interventions to reduce the public health problems caused by the harmful use of alcohol )
พบว่า ประเทศไทยได้ใช้มาตรการต่างๆ สำาหรับการควบคุม ป้องกัน และลดปัจจัยเสีย่ งสำาหรับภาระโรคทีม่ ีลาำ ดับ
ความสำาคัญสูง ได้ครอบคลุม ทั้งมาตรการในและนอกระบบสุขภาพ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย มาตรการภาษี การ
ดูแลสิ่งแวดล้อม การจำาหน่ายอาหาร ส่วนการรักษาโรคเมื่อป่วยแล้ว มีรายการที่จำาเป็นเช่น ยา aspirin ยารักษาโรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูงในบัญชียาหลักแห่งชาติ
นอกจากนี้ มาตรการทีป่ ระเทศไทยใช้ยังเป็นมาตรการทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐ ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข องค์กรเอกชน มูลนิธิไม่แสวงกำาไร หน่วยงานระดับชุมชน
รวมทัง้ ระดับปัจเจกชนได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งมีจำานวนประมาณหนึง่ ล้านคน (ประมาณ 10 หลังคาเรือน
ต่อคน) ซึ่งเป็นข้อเด่นของประเทศไทย
มาตรการต่างๆทีป่ ระเทศไทยใช้ มีหน่วยงานหลักทีเ่ ป็นเจ้าภาพชัดเจน เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมรับผิดชอบการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับชุมชนโดยการบูรณาการผ่านแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ มาตรการต่างๆ ได้รับการสนับสนุนด้านงบ
ประมาณพอสมควร ถึงแม้วา่ จะไม่เพียงพอ แต่กย็ ังอยู่ในระดับที่สามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สำานักงานกองทุน
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเงินสนับสนุนเฉพาะจากภาษีบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง
อย่างไรก็ตามความร่วมมือระหว่างภาคส่วนทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางยังไม่ชดั เจน ไม่ตอ่ เนื่องและยังไม่
ยั่งยืน สามารถดำาเนินการได้ดใี นบางพื้นที่เท่านั้น การบริหารความร่วมมือนอกกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ชดั เจน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาให้เกิดความชัดเจนของเป้าหมายบนหลักฐานข้อเท็จจริง กระบวนการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยาและการสอบสวน กระบวนการเพิ่มคุณภาพ ความร่วมมือด้านวิชาการ และการดำาเนินการเชิงรุก การพัฒนา
และประเมินผลนโยบายเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น
จุดอ่อนของมาตรการอื่นๆได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หน่วยงานเจ้าภาพต้องมีฉันทะและความ
เพียรที่จะทำางานเรื่องนั้นๆให้สาำ เร็จให้จงได้เพราะเป็นงานที่ยาก รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลมาตรการต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ เช่น เมือ่ มีการกำาหนดอายุขั้นต่ำาของผูซ้ ื้อสุรา ก็ควรสำารวจความเปลีย่ นแปลงอายุของผูซ้ ื้อ การกำาหนด
สถานทีจ่ ำาหน่ายสุราทีม่ ิให้มีการจำาหน่ายในร้านค้าสะดวกซื้อภายในสถานีจำาหน่ายน้ำามันก็ควรมีการสำารวจความ
nd
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เปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการซื้อแอลกอฮอล์ อันเนือ่ งมาจากการออกกฎหมายดังกล่าว และการสร้างความร่วม
มือจากภาคประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายยังน้อย

การลงทุนของรัฐด้านสุขภาพในปัจจุบัน
บัญชีรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2537-2548 พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ทัง้ หมด (Total Health Expenditure; THE) ของประเทศในปี พ.ศ. 2544 (เมือ่ ประเทศไทยบรรลุหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าแล้ว) เท่ากับ 1.7 แสนล้านบาท และเพิ่มเป็น 2.48 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 2548 สัดส่วนของรายจ่าย
ด้านสุขภาพเป็นร้อยละ 3.3 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2544 และร้อยละ 3.6 ของ GDP ในปี พ.ศ.2548 เมื่อคำานวณ
รายจ่ายด้านสุขภาพต่อหัวประชากรในปี พ.ศ. 2544 เท่ากับ 2,732 บาท หรือ 61 USD ต่อหัวประชากรและในปี
พ.ศ. 2548 เท่ากับ 3,974 บาทหรือ 98 USD ต่อหัวประชากร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ องค์การอนามัยโลกที่กาำ หนดว่า
รายจ่ายสุขภาพของประเทศไม่ควรตา่ำ กว่าร้อยละ 5 ของGDP แล้ว ประเทศไทย ยังมีระดับการลงทุนด้านสุขภาพของ
ประชากรต่ำากว่าเกณฑ์ และควรจะลงทุนด้านสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้น

ประมาณการการลงทุนด้านสุขภาพในแผน 10
ประมาณการรายจ่ายสุขภาพในแผน 10 ระหว่างปี 2550-2554 พบว่า รายจ่ายสุขภาพทั้งหมด เพิ่มขึ้น
เป็นลำาดับจาก 277,951 ล้านบาทในปี 2549 (ปลายแผน 9) เป็น 454,444 ล้านบาทในปี 2554 (ปลายแผน 10)
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.62 ของ GDP ในปี 2550 และเพิ่มเป็น
ร้อยละ 3.99 ในปี 2554 แบบแผนรายจ่ายพบว่า รายจ่ายผู้ป่วยนอกมีสัดส่วนมากที่สุดประมาณร้อยละ 45.85 ของ
รายจ่ายด้านสุขภาพโดยรวม (Total health expenditure-THE) รายจ่ายเพื่อการรักษาผู้ป่วยในมีสัดส่วนมากรอง
ลงมาร้อยละ 39.55 ของ THE สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสภาพมีสัดส่วนน้อยมาก
เพียงประมาณร้อยละ 5.6 ของ THE

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
l

l

l
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ให้ความสำาคัญเชิงนโยบายกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อทัง้ ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
การสนับสนุนระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายในแต่ละระดับเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค
เช่น ระดับกระทรวง ระดับมหาวิทยาลัย เอกชน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเขตปกครอง
พิเศษ
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ
รัฐบาลควรให้ความสำาคัญยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย มีกลไกขับเคลือ่ นการดำาเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีการบูรณาการอย่างจริงจัง
เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพแก่ผนู้ าำ ภาคีเครือข่ายทัง้ ใน
และนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา อุตสาหกรรม โรงงาน
ปรับกระบวนทัศน์ของผูใ้ ห้บริการสุขภาพในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้มากขึ้น
ปรับกระบวนทัศน์ของประชาชน เรื่องบทบาทหน้าที่ของตนในการสร้างเสริมสุขภาพ
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ข้อเสนอแนะด้านมาตรการของการลดและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
l

l

l

l

l

การบริโภคอาหารและการออกกำ าลังกาย ต้องมีมาตรการทีช่ ัดเจนในการลดภาวะน้ำาหนักเกิน
ด้วยการดำาเนินการตามมาตรการหลักสองเรื่อง คือ การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการบริโภคอาหารและ
การส่งเสริมให้มีการออกกำาลังกายหรือการเคลื่อนไหวออกแรง เพื่อปรับให้ประชาชนมีนา้ำ หนักตัวอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิดได้ด้วย มาตรการที่จำาเป็นต้องดำาเนินการ
ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การปลูกฝังจิตสำานึก และการสร้างกระแสสังคมเพื่อกระตุ้นให้เป็น
สังคมของการมีสุขภาพดี นอกจากนัน้ ยังมีมาตรการในการเพิ่มแหล่งจำาหน่ายอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงและจูงใจให้มีการบริโภคอาหารสุขภาพ การใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิต
และโฆษณาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลเสียต่อสุขภาพ การจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการออกกำาลังกาย
การปรับสถานทีต่ ่างๆ เพื่อให้มีช่องทางในการเคลือ่ นไหวออกแรง หรือมีระบบขนส่งมวลชนหรือ
การคมนาคมที่เอื้อต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย เช่น สร้างทางจักรยาน มีระบบขนส่งมวลชนที่ดี
การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ มาตรการต่างๆที่มีการดำาเนินการนั้นได้รบั การ
ยอมรับจากสังคมมากขึ้น มาตรการทีม่ ีประสิทธิภาพต้องมีเรื่องการบังคับใช้กฎหมายร่วมด้วยเสมอ
มาตรการทีน่ าำ ใช้ต้องกระทำาในทุกระดับทัง้ ระดับประเทศ สังคม ชุมชน สถานศึกษา และครอบครัว
ควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้น
การเฝ้าระวังโรคและปัจจัยเสีย่ ง สนับสนุนให้มีการจัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูล ระบบข้อมูลที่
ครอบคลุม เชื่อมโยงและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆทั้งนอกและในกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ ปัจจัยเสีย่ ง และสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
การควบคุมโรค พัฒนารูปแบบบริการทีเ่ หมาะสม ในการลดพฤติกรรมเสีย่ งหรือปรับเปลีย่ นวิถีชีวิต
สุขภาพ และการส่งต่อเพื่อให้คาำ ปรึกษาทีเ่ หมาะสมในกลุม่ เสีย่ งสูง มีรูปแบบการดูแลรักษาผูป้ ่วยโรค
ไม่ติดต่อแบบองค์รวม การได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ระบบส่งต่อทีม่ ีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
การติดตามคุณภาพการรักษา ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
งานวิจัย สนับสนุนงานวิจัยด้านมาตรการที่มีต้นทุนประสิทธิผลต่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อใน
บริบทของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะด้านการลงทุนสุขภาพ
l

เพิม่ การลงทุนด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป้าหมายในการลงทุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค การคัดกรองโรค การฟื้นฟูสภาพทีม่ ีต้นทุนต่ำาและมีประสิทธิผลสูง รายจ่ายทีเ่ พิ่มขึ้นนี้
อาจเป็นรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้าน
คลินิก เช่น การให้วัคซีนใหม่ที่จำาเป็น และมีการรับรองว่ามีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างแท้จริง หรืออาจ
เป็นกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่นอกเหนือจากการบริการด้านคลินิก (non-clinical
prevention/health promotion services) เช่น การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ชุมชน กิจกรรมที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตที่ดี
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บทที่1 คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญ
ในพันธกิจหนึ่งของกรมควบคุมโรค มีภารกิจทางด้านส่งเสริม กระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือ
ข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ การเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทัง้ การบริการเฉพาะทีไ่ ด้มาตรฐานสากล ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
จากเหตุผลดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทย(WR
Thailand) จึงมอบหมายให้ กรมควบคุมโรค โดยสำานักโรคไม่ติดต่อซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักด้านการพัฒนา
และถ่ายทอด องค์ความรู้ ผลักดันนโยบาย ตลอดจนการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
และติดตามประเมินผล ในการดำาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นเจ้าภาพในการประสานการ
จัดประชุมระดับสูงระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อสร้างฉันทามติและพันธะกรณีระหว่างภาคีเครือข่าย ในเรื่อง
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ และเพื่อเป็นการเริ่มต้นกระบวนการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ
เพื่อนำาเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้นำาด้านโรคไม่ติดต่อ ในการประชุม UN General
Assembly High-level Meeting on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases โดยจะ
มีขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2554 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
The UN General Assembly (UNGA) ถือเป็นองค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติท่มี ีประเทศสมาชิก
192 ประเทศ เพื่อเพิ่มความตระหนักและเข้าถึงพื้นฐานร่วมกันในประเด็นสำาคัญของโลกกับผู้นำาประเทศและรัฐบาล
ให้เกิดมุมมองดีขึ้นและก้าวไปข้างหน้าในการดำาเนินการประเด็นเหล่านั้นเพื่อประชากรโลก ในวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 UNGA ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ “ในการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง
การป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ” ทัง้ นีเ้ น้นทีผ่ ลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาและความท้าทายอืน่ ๆใน
กลุม่ ประเทศกำาลังพัฒนา จากโรคไม่ติดต่อ 4 กลุม่ หลัก ได้แก่ กลุม่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจขาด
เลือด อัมพฤกษ์อัมพาต โรคหลอดเลือดส่วนปลาย โรคความดันโลหิตสูง) มะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (โรค
หลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง หอบหืด) และเบาหวาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงร่วม 4 ปัจจัยหลัก คือ การบริโภคยาสูบ การบริโภค
เครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์แบบบัน่ ทอนสุขภาพ การขาดกิจกรรมทางกาย และการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ได้สัดส่วนและ
ไม่เหมาะสม ซึ่งจะจัดประชุมขึ้นในวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นระดับหัวหน้าของรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิก โดยเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมได้แก่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) ส่วนองค์การอนามัยโลก (WHO)
จะเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่ประเทศสมาชิก การประชุมประกอบด้วย
1. Plenaries หัวหน้าคณะของผู้แทนแต่ละประเทศกล่าวแถลงจุดยืน บทบาท แลกเปลี่ยนความสำาเร็จ จุด
เด่นและประเด็นสำาคัญในการดำาเนินงานของประเทศ ตลอดจนให้พันธสัญญาในการร่วมกันขจัดปัญหาโรคไม่ติดต่อ
2. โต๊ะกลม 3 ประเด็นย่อย ซึ่งผู้แทนแต่ละประเทศได้ถกแถลง แลกเปลี่ยนความสำาเร็จ จุดเด่นและประเด็น
สำาคัญในการดำาเนินงานของประเทศ ตลอดจนเสนอข้อเรียกร้องบทบาทของประชาคมโลก
2.1 The rising incidence, development and other challenges and the social and
economic impact of non-communicable diseases and their risk factor

6

รายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำาข้อมูลโรคไม่ติดต่อระดับประเทศในการประชุม
UN General Assembly High-Level Meeting on the Prevention and Control of Non Communicable Diseases

2.2 Strengthening national capacities, as well as appropriate policies, to address
prevention and control of non - communicable diseases
2.3 Fostering international cooperation, as well as coordination, to address
non-communicable diseases
3. การประชุมคู่ขนานในหัวข้อ The Road to Universal Health Coverage (UHC): Perspectives
from Brazil, Ghana, Germany and Thailand ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้รว่ มอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
รู้แนวทาง กลไก กระบวนการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของงานหลังจากมี UHC ผลลัพธ์และผลกระทบ
ดังนัน้ เพื่อให้การจัดประชุมระดับสูงระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ กรมควบคุมโรค จึง
ได้จัดทำาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาข้อมูลโรคไม่ติดต่อในประชุม UN General Assembly High-level
Meeting on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดทำาข้อมูลในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับประเทศ นำาเข้าในการประชุม UN General
Assembly High-level Meeting on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases
2. เพื่อสร้างฉันทามติและพันธะกรณีระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อระดับประเทศ

ตัวชี้วัดการดำาเนินงาน
1. ได้ขอ้ มูลโรคไม่ตดิ ต่อที่ผ่านการสรุปวิเคราะห์ เพื่อนำาเข้าในการประชุม UN General Assembly Highlevel Meeting on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases
2. มีฉันทามติและพันธะกรณีรว่ มกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อระดับประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับประเทศ นำาเข้าในการประชุม UN General
Assembly High-level Meeting on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases
2. สร้างฉันทามติและพันธะกรณีระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อระดับประเทศ
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คณะทำางานวิชาการ
1 มิ.ย - 13 ก.ค.54

โครงสร้างการบริหาร
จัดการ โรคไม่ติดต่อ

ข้อมูล Intervention

ข้อมูลนโยบาย

ข้อมูลสถานการณ์
โรค/ทรัพยากรสุขภาพ

วิเคราะห์นโยบาย
ทางเลือก/ยกร่าง
ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายด้านการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ

คณะกรรมการ
เครือข่ายวิชาการ
14 ก.ค.54

2.ข้อเสนอแนะ
นโยบาย
มาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพประชากร

1.ข้อเสนอแนะ
โครงสร้างการ
บริหารจัดการ
และระบบบริหาร/
ทรัพยากร
ปรับปรุง

คณะทำางานวิชาการ
14 ก.ค.-31 ก.ค.54

สรุปประเด็น
สำาคัญการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อในภาพ
ประเทศให้
คณะกรรมการ
เครือข่ายพิจารณา
ทาง E-mail

บทที่ 2 กรอบแนวคิดก�รดำ�เนินง�น

- คณะกรรมการ
เครือข่ายวิชาการ
- คณะทำางานวิชาการ
1 ส.ค.54

สรุปเสนอ
คณะกรรมการ
อำานวยการ

คณะทำางาน
วิชาการ
1-15 ส.ค.54

ปรับปรุง

- คณะกรรมการ
เครือข่ายวิชาการ
- คณะทำางาน
วิชาการ
20 ส.ค.54

บทสรุป
สำาหรับ
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลา

บทที่ 3 วิธีก�รดำ�เนินง�น
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาข้อมูลโรคไม่ติดต่อระดับประเทศในการประชุม UN General Assembly
High-Level Meeting on the Prevention and Control of Non Communicable Diseases รายละเอียดดังนี้
1. จัดประชุมทีมประสานงาน/คณะทำางาน เพื่อเตรียมข้อมูลและสรุปผลการประชุม
2. จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการและคณะทำางานดำาเนินโครงการฯ
3. จัดประชุมคณะกรรมการอำานวยการและคณะทำางานเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำาข้อมูลโรคไม่ติดต่อระดับประเทศในการประชุมUN General
Assembly High-level Meeting on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases
5. จัดประชุมนำาเสนอข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในภาพรวมของประเทศต่อผู้บริหาร
ระดับสูง
ตารางที่ 3 ผังควบคุมกำากับการดำาเนินงาน
ลำา
ดับ

กิจกรรม

มิถุนายน 2554

กรกฎาคม 2554

สิงหาคม 2554

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

1 จัดทำาโครงการและจัดทำาคำาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการทุกระดับ
2 เสนอโครงการและคำ า สัง่ แต่ ง ตั ้ง คณะ
กรรมการฯให้ผู้บริหารลงนาม
3 จัดประชุมคณะทำางานชุดที่ 3 เพื่อเตรียม
การประชุมและกำาหนดกรอบแนวทาง
การดำาเนินงาน
4 ส่งกรอบการดำาเนินงาน ทาง e-mail ให้
คณะกรรมการชุดที2่ พิจารณาเพิ่มเติม
ข้อมูลรายละเอียดตามกรอบที่กาำ หนดไว้
5 คณะกรรมการชุดที่ 2 ส่งข้อมูลตอบกลับ
ทาง e-mail ให้คณะทำางานชุดที่ 3 สรุป
รวบรวม วิเคราะห์
6 จัดประชุมคณะทำางานชุดที่ 3 เพื่อจัดทำา
ยกร่ า งชุ ด ข้ อ มูล ทีไ่ ด้ รั บ ทาง e-mail
(บางส่วน) และข้อมูลทีส่ ำานักฯได้สรุป
รวบรวม วิเคราะห์ในเบื้องต้น
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ลำา
ดับ

กิจกรรม

มิถุนายน 2554

กรกฎาคม 2554

สิงหาคม 2554

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

7 จัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2,3 และ4
เพื่อพิจารณายกร่างชุดข้อมูลโรคไม่ตดิ ต่อ
ในภาพรวมประเทศ เสนอคณะกรรมการ
ชุดที่ 1
8 จัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ 1 เพื่อ
พิจารณา (ร่าง)ชุดข้อมูลโรคไม่ติดต่อใน
ภาพรวมประเทศและให้ข้อเสนอแนะ
9 จัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 และ 3
เพื ่อ ปรั บ /แก้ ไข/เพิ ่ม เติ ม ข้ อ มูล จาก
การประชุมคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้
ข้อเสนอแนะ
10 คณะกรรมการชุดที่ 3 จัดทำาเอกสารบท
สรุปการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ระดับประเทศสำาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) เสนอนายกรัฐมนตรี
และผู้บริหารระดับสูง
11 ผูบ้ ริ ห ารระดั บ สูง เสนอ บทสรุ ป การ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับ
ประเทศแก่นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการประชุม UN
หมายเหตุ
คณะกรรมการมี 4 ชุดประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอำานวยการ ประกอบด้วย ผู้บริหารในและนอกกระทรวง
2. คณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในและนอกกระทรวง
3. คณะทำางานวิชาการ ประกอบด้วย นักวิชาการของสำานักโรคไม่ติดต่อ
4. คณะทำางานบริหารจัดการการประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำานักโรคไม่ติดต่อ
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บทที่ 4 ผลก�รดำ�เนินง�น
ตามที่สำานักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำาประเทศไทยได้ขอความร่วมมือจาก กระทรวงสาธารณสุข
โดยสำานักโรคไม่ตดิ ต่อจัดการประชุมระดับสูงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาฉันทามติ ในการเริ่มต้นดำาเนินการ
ตามแผนปฏิบัตกิ ารแห่งชาติดา้ นการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อโดยเน้น 4 โรคที่เป็นปัญหาสำาคัญได้แก่ กลุ่มโรค
หัวใจและหลอดเลือด(รวมหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคความดันโลหิตสูง) มะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ
เรื้อรังและเบาหวาน โดยมีปัจจัยเสีย่ งร่วม4 ปัจจัยหลักคือ การบริโภคยาสูบ การบริโภคแอลกอฮอล์แบบบัน่ ทอน
สุขภาพ การขาดกิจกรรมทางกายและการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและไม่เหมาะสม
ทั้งนี้จะนำาประเด็นที่ได้จากการประชุมเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาประกอบการเข้าร่วมประชุมระดับ
ผู้นำาด้านโรคไม่ติดต่อในการประชุม UN General Assembly High-Level Meeting on the Prevention and
Control of Non-Communicable Diseases ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2554 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ซึ่งสำานักฯได้ดำาเนินการกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 15 กันยายน 2554 สรุปประเด็นสำาคัญ
ได้ดังนี้ :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำางานจัดทำาข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในการประชุม
UN General Assembly High-Level Meeting on the Prevention and Control of Non-communicable
Diseases โดยมี 5 คณะประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ายวิชาการ คณะทำางานวิชาการ
คณะทำางานบริหารจัดการการประชุม และคณะทำางานด้านการเงิน สถานที่ และยานพาหนะ
2. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรีเพื่อระดมความ
คิดเห็นและจัดเตรียมข้อมูล นำาเข้าในการประชุม UN จำานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 และ
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 มีผู้เข้าประชุมจำานวน 46 คนและ 59 คนตามลำาดับ
3. จัดประชุมคณะทำางานวิชาการในสำานักฯ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ มาตรการที่ได้ดำาเนินงานและสรุป
ข้อมูล นำาเข้าต่างๆที่ได้จากการประชุมกับเครือข่ายต่างๆ จำานวน 5 ครั้ง ในวันที่ 7, 21 มิถุนายน 2554
4 ,8 และ 11 กรกฎาคม 2554 มีผู้เข้าประชุมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 10 คน
ผลจากการประชุมได้ข้อมูลเพื่อประกอบการเข้าร่วมการประชุมระดับสูง(High – level Meeting) ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อในประเทศไทย
ส่วนที่ 2 นโยบายและแผนงานสำาคัญของการดำาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย
ส่วนที่ 3 มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีลำาดับความสำาคัญสูงเทียบ
กับข้อเสนอแนะใน DCP2
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อในประเทศไทย สรุป 9 ประเด็น ดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ศาสนา
ศาสนาประจำาชาติ คือ ศาสนาพุทธ แต่ประชาชนทุกคนมีอิสระในการเลือกนับถือศาสนาต่างๆ ได้ตาม
สมัครใจ โดยในปี พ.ศ. 2553 ประชากรไทยนับถือ ศาสนาพุทธ 94.6 %, ศาสนาอิสลาม 4.6 %, ศาสนาคริสต์ 0.7 %
และอื่นๆ 0.1 % ตามลำาดับ
ภูมิประเทศ
ประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 513,115 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวสูงสุด 1,620 กิโลเมตร และ
ความกว้างสูงสุด 775 กิโลเมตร
ภูมิอากาศ
ประเทศไทยอยูใ่ นเขตร้อนชื้นของโลก ภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อน (Tropical climate) โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 38 – 19 ำC ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และฤดูกาล
แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th/thai/Economicconditions/Thai/genecon/pages/index.aspx

ประชากร
l ประชากรไทยในปี พ.ศ. 2553 มีจำานวน 65.4 ล้านคน แบ่งเป็นเพศชาย 32.1 ล้านคน และเพศหญิง
33.3 ล้านคน
l สัดส่วนการกระจายตัวตามเขตการปกครองในเขตเมืองและเขตชนบท เท่ากับ 45.7% : 54.3%
l สัดส่วนการกระจายตัวชองประชากรไทยแยกตามภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 28.7% (18.7 ล้านคน)
ภาคกลาง
= 27.7% (18.1 ล้านคน)
ภาคเหนือ
= 17.5% (11.4 ล้านคน)
ภาคใต้
= 13.5% (8.8 ล้านคน)
กรุงเทพฯ
= 12.6% (8.2 ล้านคน)
แหล่งข้อมูล : สำานักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานการสำารวจสัมมะโนประชากรไทย รอบที่ 1, กันยายน 2554

อัตราการรู้หนังสือ
อัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยอายุเกิน 15 ปี พบว่าชาย ร้อยละ 94.9 และหญิงร้อยละ 90.5
Source: CIA The World Fact book
สกุลเงิน
สกุลเงิน “บาท” (31.70 บาท/ดอลลาร์ สรอ. –ค่าเฉลี่ยปี 2553)
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ภาษา
ภาษาประจำาชาติไทย คือ ภาษาไทย
ระบบการปกครอง
ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตย
แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th/thai/Economicconditions/Thai/genecon/pages/index.aspx

ตารางที่ 4 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ.2553
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2553
ภาคเศรษฐกิจ

สัดส่วนต่อ GDP (%)

สัดส่วนต่อกำาลังแรงงาน (%)

เกษตร

8.3

43.3

อุตสาหกรรม

40.0

13.0

การค้าส่ง ค้าปลีก

13.3

15.1

ก่อสร้างและเหมืองแร่

4.4

4.8

บริการอื่น ๆ *

33.2

23.9

* บริการอื่น ๆ รวมถึง ภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและภัตตาคาร เป็นต้น
แหล่งข้อมูล : สำานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำานักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 1 Real GDP Growth of Regional Countries in 2010
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ตารางที่ 5 แสดงอายุขัยเฉลี่ย (LE) และอายุคาดเฉลี่ยที่ปรับด้วยสุขภาพ (HALE) ของประชากรไทย
อายุ
(ปี)

ชาย

หญิง

อายุขัยเฉลี่ย(ปี) อายุคาดเฉลี่ยที่ อายุคาดเฉลี่ย อายุขัยเฉลี่ย(ปี) อายุคาดเฉลี่ยที่ อายุคาดเฉลี่ย
ปรับด้วยสุขภาพ ที่ปรับด้วย
ปรับด้วยสุขภาพ ที่ปรับด้วย
(ปี)
สุขภาพ(ปี)
(ปี)
สุขภาพ(ปี)
WHO
WHO
2547 2552 2547 2552
2547
2547 2552 2547 2552
2547

0

69.2

71.0

63.9

65.0

57.7

76.2

77.0

70.3

68.0

62.4

60

20.3

20.0

16.9

15.0

12.7

22.7

22.0

18.6

16.0

13.2

แหล่งข้อมูล : คณะทำางานศึกษาภาระโรค, สำานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, รายงานผลการศึกษา
ภาระโรคและการบาดเจ็บของประเทศไทย พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552

1.2 ทรัพยากรทางการแพทย์
ตารางที่ 6 จำานวนบุคลากรทางการแพทย์ แยกตามรายภาค ปีพ.ศ.2552
ลำาดับ

ภาค

แพทย์

รวมทั้งประเทศ

19,089

ทันต
แพทย์
4,278

เภสัชกร พยาบาล พยาบาล รวม
วิชาชีพ เทคนิค
7,689 101,760 8,270 141,086

1

กรุงเทพมหานคร

4,591

643

834

13,250

2,513

21,831

2

ภาคกลาง

4,985

1,203

2,413

28,425

2,051

39,077

3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4,423

1,036

1,892

26,014

1,487

34,852

4

ภาคเหนือ

2,789

771

1,405

18,764

1,225

24,954

5

ภาคใต้

2,301

625

1,145

15,307

994

20,372

แหล่งข้อมูล: สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; cited from
http://moc.moph.go.th/Resource/Personal/index,new.php
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ตารางที่ 7 รายงานแสดง จำานวนเตียง เตียงต่อประชากร แพทย์ต่อเตียง จำานวนผู้ป่วยนอกใหม่(คน) จำานวน
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด(ครั้ง) ผู้ป่วยใน วันอยู่ผู้ป่วยใน และอัตราการครองเตียง รายภาค ปี 2552
ลำาดับ

ภาค

เตียง

เตียงต่อ แพทย์ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยนอก
จำานวนวัน อัตราการ
ผู้ป่วยใน
ประชากร ต่อเตียง ใหม่(คน) ทั้งหมด(ครั้ง)
อยูผ่ ู้ป่วยใน ครองเตียง

รวมทั้งประเทศ
117,568 540
6 35,764,510
1 กรุงเทพมหานคร
15,074
379
3
2,592,894
2 ภาคกลาง
37,854
414
8 11,638,560
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29,673
724
7 10,617,478
4 ภาคเหนือ
17,419
679
6
5,557,991
5 ภาคใต้
17,548
500
8
5,357,587
แหล่งข้อมูล: สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข;
Resource/?tab=tab3

141,551,446
19,370,855
46,096,767
35,714,830
21,311,266
19,057,728
cited from

8,104,166 32,560,540
626,279 3,560,333
2,379,987 9,822,883
2,432,957 9,377,668
1,285,629 4,738,132
1,379,314 5,061,524
http://moc.moph.go.th/

ตารางที่ 8 จำานวนครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งประเทศ แยกตามรายภาคปี พ.ศ.2552
ลำาดับ

ภาค

CT
scan

1
2
3
4
5

รวมทั้งประเทศ
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้

282
55
106
55
29
37

MRI
39
15
11
6
1
6

เครื่อง เครื่อง
สลายนิ่ว เลเซอร์
68
5
21
19
14
9

84
33
33
10
6
2

เครื่อง
อัลตร้า
ซาวด์
2,158
323
615
623
323
274

เครื่อง
รถ
ล้างไต พยาบาล

รวม

2,651
548
957
569
328
249

9,217
1,266
2,790
2,429
1,419
1,313

3,935
287
1,047
1,147
718
736

แหล่งข้อมูล: สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; cited from http://moc.moph.go.th/Resource/
index.php?tab=tab4

1.3 ค่าใช้จ่ายสุขภาพ
รายจ่ายสุขภาพรวม (รวมการสะสมทุน) (Total Health expenditure-THE) ในปีพ.ศ. 2551 มีจำานวน
363,771 ล้านบาท (ราคาปีปัจจุบัน) เพิ่มขึ้นจาก 127,655 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2537 เพิ่มขึ้น 2.8 เท่า
รายจ่ายสุขภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปีพ.ศ. 2537สัดส่วนดังกล่าว
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.0 ในปีพ.ศ. 2551
รายจ่ายสุขภาพรวมต่อคนต่อปีในปี 2537 คิดเป็น 2,160 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 5,739 บาทในปี 2551
ในปี 2551 สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 74.8 ของรายจ่ายสุขภาพรวม ในจำานวนนี้เป็น
l รายจ่ายของภาครัฐส่วนกลางร้อยละ 63.0
l ส่วนท้องถิ่นร้อยละ 5.1
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76
65
71
87
75
79

กองทุนประกันสังคมร้อยละ 6.7
แหล่งการคลังนอกภาครัฐมีสัดส่วนร้อยละ 24.9 ของรายจ่ายสุขภาพรวม ในจำานวนนี้เป็นส่วนที่
l ครัวเรือนจ่ายเองร้อยละ 17.7
l ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.2 เป็นรายจ่ายของการประกันสุขภาพเอกชนโดยสมัครใจ การประกันคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ องค์กรเอกชนไม่แสวงกำาไรบริการครัวเรือน และสถานประกอบการเอกชน จัดสวัสดิการให้
กับลูกจ้าง
ในส่วนของรายจ่ายสุขภาพทีเ่ ป็นความช่วยเหลือจากต่างประเทศนัน้ มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 0.3
ของรายจ่ายสุขภาพรวมของประเทศ
ประเทศไทยมีรายจ่ายสุขภาพในปี 2551
l ร้อยละ 83.1 เพื่อซื้อบริการสุขภาพส่วนบุคคล
l รายจ่ายอีก ร้อยละ 6.8 เพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพ
l ร้อยละ 4.5 เพื่อจัดทำาโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
l และอีกร้อยละ 5.6 เป็นการลงทุนด้านสุขภาพ
โรงพยาบาลเป็นผูจ้ ัดบริการสุขภาพที่สำาคัญของประเทศ และบริการสุขภาพส่วนบุคคลเป็นบริการหลัก
ในปี 2551 รายจ่ายสำาหรับการดำาเนินการด้านสุขภาพที่จดั โดยโรงพยาบาลมีจำานวน 265,944 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.4 ของรายจ่ายดำาเนินการด้านสุขภาพทั้งสิ้น (Total Current Health expenditure-TCE) เพิ่มขึ้นจาก
132,266 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2545 ปีแรกที่มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
l

ตารางที่ 9 แสดงรายจ่ายสุขภาพรวม (Total health expenditure) และข้อมูลตัวชี้วัดที่สำาคัญด้านรายจ่าย
สุขภาพปี พ.ศ. 2545-2551 (ราคาปีปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดที่สำาคัญ
รายจ่ายสุขภาพรวม (Total health
expenditure -THE), (ล้านบาท)
สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวมต่อรายได้
ประชาชาติ(Gross Domestic Product-GDP)
รายจ่ายสุขภาพรวมภาครัฐ (ล้านบาท)
รายจ่ายสุขภาพรวมภาคเอกชน (ล้านบาท)
สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวมภาครัฐ (%)
สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพรวมภาคเอกชน (%)
รายจ่ายสุขภาพรวม/คน/ปี (บาท/คน/ปี)
(THE per capita (baht/cap/year))
รายจ่ายสุขภาพรวม/คน/ปี คิดเป็น USD
(THE per capita (USD))
อัตราแลกเปลี่ยน(Exchange rate,
Baht/USD))

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

201,679 211,957 228,041 251,693 291,294 315,531 363,771
3.7%

3.6%

3.5%

3.5%

3.7%

3.7%

4.0%

127,534 134,670 147,459 161,282 197,342 230,056 272,203
74,146 77,288 80,582 90,411 93,953 85,476 91,568
63%
64%
65%
64%
68%
73%
75%
37%
36%
35%
36%
32%
27%
25%
3,211 3,354 3,680 4,032 4,363 5,005 5,739
74

81

91

100

122

144

171

43

42

40

40

38

35

33

แหล่งข้อมูล: คณะทำางานจัดทำาบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ. บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2551.
สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.
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ตารางที่ 10 รายจ่ายสุขภาพในแต่ละประเภทกิจกรรมในปี 2550-2554 ตาม status quo (หน่วย: ล้านบาท)
Expenditure categories

2550

2551

2552

2553

2554

Total recurrent expenditure

291,344.59 321,233.12 355,010.54 393,091.49 435,890.60

In-patient care

111,585.01 125,405.49 141,293.91 159,469.84 180,152.86

Outpatient care

141,764.85 155,788.72 171,523.19 189,152.02 208,859.01

Prevention and public
health services
Health Administration
&health insurance
Capital Formation

21,505.16

22,504.21

23,503.25

24,502.30

25,501.35

16,489.58

17,534.70

18,690.19

19,967.33

21,377.37

14,128.02

15,234.49

16,340.97

17,447.44

18,553.91

Total Health Expenditure (THE) 305,472.61 336,467.61 371,351.51 410,538.93 454,444.51
Population (million person)

66.23

66.98

67.77

68.56

69.14

THE per capita, Baht

4,612.30

5,023.40

5,479.58

5,988.02

6,572.81

GDP at current price, Baht

8,469,060

9,191,176

9,868,145 10,594,977 11,375,342

THE, %GDP

3.62

3.67

3.79

3.89

3.99%

IP, % GDP

1.32

1.36

1.43

1.51

1.58

OP, %GDP

1.67

1.69

1.74

1.79

1.84

P&P,%GDP

0.25

0.24

0.24

0.23

0.22

แหล่งข้อมูล : ภูษิต ประคองสาย, วลัยพร พัชรนฤมล, วราภรณ์ ปวงกัณทา, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร.
สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554). นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 2552, 21 มีนาคม 2552, ณ อิมแพคชาแลนเจอร์
เมืองทองธานี
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ตารางที่ 11 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อที่สำาคัญและปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญปี พ.ศ.2552
โรค
Cancer
CVD
DM
COPD

DALY
1,198,598
1,374,291
569,582
220,640

Alcohol
Tobacco
Obesity
Physical activity

1,128,703
599,676
66,173

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
55,605
41,056
32,444
12,735

% GDP
0.61%
0.45%
0.36%
0.14%

Risk
156,105
34,183
12,142
5,977
GDP 2009

1.99%
0.38%
0.13%
0.07%
9,051 ล้านบาท

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการศึกษาภาระโรค พ.ศ. 2552.

ตารางที่ 12 การประกันสุขภาพของประชากรไทยอายุ 15-74 ปี จากรายงานผลการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อและการบาดเจ็บครั้งที่ 1, 2, 3 พ.ศ. 2547, 2548, 2550
ความชุก (%)

ชาย

หญิง

รวม

2547 2548 2550 2547 2548 2550 2547 2548 2550
UC

77.4

75.6

71.3

77.5

75.5

72.7

77.5

75.6

72.0

ประกันสังคม

10.9

13.2

14.5

9.9

11.9

13.2

10.4

12.6

13.8

สวัสดิการราชการ

9.2

8.2

8.7

9.9

9.0

8.2

9.5

8.6

8.6

รัฐวิสาหกิจ

1.2

1.1

1.0

0.8

1.1

1.1

1.0

1.1

1.0

Out of pocket

38.6

42.5

36.0

43.3

48.2

40.9

41.0

45.2

38.9

แหล่งข้อมูล : สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. รายงานการสำารวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (BRFSS)
พ.ศ.2547, 2548, 2550.
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1.4 ภาระโรค

ตารางที่ 13 จำานวนปีการสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year, DALY) ของประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2547
ชาย
ลำาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หญิง

โรค

DALY
(‘000)
HIV/AIDS
652
Traffic accidents
592
Stroke
336
Alcohol dependence/harmful use 333
Liver cancer
281
Ischemic heart disease
184
COPD
183
Diabetes
181
Cirrhosis
145
Depression
137
ทุกสาเหตุ
5,709

%

%

11.5
10.5
6.0
5.9
5.0
3.3
3.2
3.2
2.6
2.4
100

7.7
7.2
7.1
4.6
3.4
3.2
3.1
3.1
2.7
2.6
100

DALY
(‘000)
316
295
293
191
141
131
126
126
111
109
4,207

โรค
Stroke
HIV/AIDS
Diabetes
Depression
Ischemic heart disease
Osteoarthritis
Traffic accidents
Liver cancer
Deafness
COPD
ทุกสาเหตุ

แหล่งข้อมูล : คณะทำางานศึกษาภาระโรค, สำานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, รายงานผลการศึกษา
ภาระโรคและการบาดเจ็บของประเทศไทย พ.ศ. 2547

ตารางที่ 14 จำานวนปีการสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year, DALY) ของประชากรไทยปี
พ.ศ. 2552
ชาย

ลำาดับ
1
2
3
4
5
6
7

โรค
Traffic accidents
Alcohol dependence/
harmful use
Stroke
HIV/AIDS
Liver cancer
Ischemic heart disease
Diabetes

หญิง

DALY
(‘000)
476
451

%

%

8.76
8.29

8.57
8.05

359
267
251
236
207

6.60
4.91
4.62
4.3
3.8

7.31
4.02
3.52
3.5
2.8

DALY
(‘000)
363 Diabetes
341 Stroke
309
170
149
147
120

โรค

Depression
Ischemic heart disease
Osteoarthritis
HIV/AIDS
Traffic accidents
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ชาย
ลำาดับ
8
9
10

โรค
Depression
Cirrhosis
COPD
ทุกสาเหตุ

หญิง
DALY
(‘000)
165
164
159
5436

%

%

3.0
3.0
2.9
100

2.8
2.6
2.5
100

DALY
(‘000)
118
108
106
4231

โรค
Anemia
Liver cancer
Dementia
ทุกสาเหตุ

แหล่งข้อมูล : คณะทำางานศึกษาภาระโรค, สำานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, รายงานผลการศึกษา
ภาระโรคและการบาดเจ็บของประเทศไทย พ.ศ. 2552

1.5 สถานการณ์การตาย
ในปีพ.ศ. 2005 ประชากรทั้งโลก17.5 ล้านคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งร้อยละ80 อยู่ใน
ประเทศกำาลังพัฒนา และเป็นประชากรกลุ่มวัยแรงงาน องค์การอนามัยโลกได้ทาำ นายไว้วา่ ในปี พ.ศ.2030 ประชากร
ทั้งโลก 23 ล้านคนจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยร้อยละ 85อยู่ในประเทศกำาลังพัฒนา
แผนภาพที่ 2 แสดงข้อมูลอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด

แหล่งข้อมูล : Mathers CD, Loncar D. Projection of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030.PloS
Med 2006; 3:2011-30.
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ตารางที่ 15 รายงานแสดง 10 ลำาดับแรกของการตายในประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547
ชาย
ลำาดับ

โรค

1
2
3
4
5
6

HIV/AIDS
Stroke
Traffic accidents
Liver cancer
COPD
Ischemic heart disease

7
8
9
10

Bronchus & Lung cancer
Diabetes
Cirrhosis
Lower respiratory tract
infections
ทุกสาเหตุ

หญิง
ตาย
(‘000)
26
24
23
19
13
13

%

%

11.2
10.1
10.0
8.0
5.7
5.6

14.8
8.0
6.5
6.2
4.9
3.8

ตาย
(‘000)
26
14
12
11
9
7

8
8
8
7

3.6
3.5
3.5
2.8

3.2
3.1
2.9
2.6

6
5
5
5

235

100

100

176

โรค
Stroke
Diabetes
Ischemic heart disease
HIV/AIDS
Liver cancer
Lower respiratory tract
infections
Nephritis & nephrosis
COPD
Traffic accidents
Cervix uteri cancer
ทุกสาเหตุ

แหล่งข้อมูล : คณะทำางานศึกษาภาระโรค, สำานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, รายงานผลการศึกษา
ภาระโรคและการบาดเจ็บของประเทศไทย พ.ศ. 2547

ตารางที่ 16 รายงานแสดง 10 ลำาดับแรกของการตายในประชากรไทย ปี พ.ศ. 2552
ชาย
ลำาดับ
1
2
3
4
5
6
7

โรค
Stroke
Traffic accident
Ischemic heart disease
Liver cancer
COPD
HIV/AIDS
Bronchus Emphysema

หญิง
ตาย
(‘000)
25
19
18
16
14
11
10

%

%

10.4
8.1
7.7
6.9
6.1
4.7
4.2

26
17
16
7
7
6
5

ตาย
(‘000)
14.6
9.4
9.0
4.0
4.0
3.2
3.0

โรค
Stroke
Diabetes
Ischemic heart disease
Liver cancer
Nephritis and Nephrosis
HIV/AIDS
Lower respiratory tract
infection
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ชาย
ลำาดับ
8
9
10

หญิง

โรค

ตาย
(‘000)
9
9
7
235

Diabetes
Cirrhosis
Tuberculosis
ทุกสาเหตุ

%

%

4.0
3.8
2.9
100

5
5
4
181

ตาย
(‘000)
2.8
2.7
2.4
100

โรค
Cervix Uteri cancer
Traffic accident
COPD
ทุกสาเหตุ

แหล่งข้อมูล : คณะทำางานศึกษาภาระโรค, สำานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, รายงานผลการศึกษา
ภาระโรคและการบาดเจ็บของประเทศไทย พ.ศ. 2552

ตารางที่ 17 จำานวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จากโรคไม่ติดต่อที่สำาคัญ (ตามการแบ่งรหัส
กลุ่มโรค ICD 10th)
โรค
ความดันโลหิตสูง
หัวใจขาดเลือด
หลอดเลือดสมอง
เบาหวาน
มะเร็ง
ถุงลมโป่งพอง

2543
5.5
10.1
13.4
12.2
-

2544
6.3
12.4
18.2
13.2
-

2545
5.1
14.4
21.5
11.8
-

2546
5.4
19.1
29.1
10.6
-

2547
4.0
17.7
30.8
12.3
-

2548
3.9
18.7
25.3
11.85
81.4
5.9

2549
3.8
19.4
20.6
12.0
83.1
5.6

2550
3.6
20.8
20.8
12.2
84.9
6.0

2551
3.9
21.2
20.8
12.2
87.6
6.2

2552
3.62
20.68
21.04
11.06
88.3
5.6

HT – Hypertension (I 10 - I 15); IHD – Ischemic Heart Disease (I 20 - I 25);
Stroke - (I 60 - I 69); DM – Diabetes (E10 - E14); CA-Cancer (C 00 – D48);
Bronchitis, Emphysema, and other Chronic Obstructive Pulmonary Disease (J 40 – J 44)
แหล่งข้อมูล : สำานักโรคไม่ติดต่อ รายงานประจำาปี พ.ศ. 2553
Cited from http://thaincd.com/document/file/download/paper-manual/annual_report_2010.pdf
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1.6 สถานการณ์การป่วย
ตารางที่ 18 จำานวนและอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังที่สำาคัญ ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) และโรคเบาหวาน ตามกลุ่ม
สาเหตุป่วย (75 โรค) จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2543-2552 ทั้งประเทศ
ยกเว้นโรงพยาบาลในสังกัด กทม., กลาโหม, ทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

โรคความดันโลหิตสูง
จำานวน
อัตรา
142,873 259.02
156,442 287.50
187,162 340.99
218,218 389.83
265,636 477.35
307,671 544.08
375,600 659.57
445,300 778.12
494,809 860.53
780,629 1230.16

โรคหัวใจขาดเลือด
จำานวน
อัตรา
54,071 98.03
60,470 111.13
77,323 140.88
92,733 165.65
103,352 185.72
112,352 198.68
132,500 232.68
149,510 261.26
159,176 276.83
228,032 359.34

โรคหลอดเลือดสมอง
จำานวน
อัตรา
58,366 105.81
62,757 115.33
75,931 138.34
84,807 151.5
94,567 169.94
98,895 174.88
107,246 188.33
117,571 205.45
124,532 216.58
176,202 277.67

โรคเบาหวาน
จำานวน
อัตรา
142,088 257.6
151,115 277.7
187,141 340.9
213,136 380.8
247,165 444.2
277,391 490.5
334,168 586.8
374,518 650.4
388,551 675.7
558,156 879.58

แหล่งข้อมูล : สำานักโรคไม่ติดต่อ รายงานประจำาปี พ.ศ. 2553
cited from http://thaincd.com/document/file/download/paper-manual/annual_report_2010.pdf

ตารางที่ 19 จำานวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ด้วยโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและ
ปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น (J40-44)
จำานวน/อัตรา

2548

2549

2550

2551

2552

2553

จำานวน

180,603

186,124

207,578

213,004

222,961

243,159

อัตรา

290.38

297.21

329.84

336.96

351.36

381.72

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผูป้ ่วยในรายบุคคล หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว และ
ประกันสังคม (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2554)
หมายเหตุ : พ.ศ. 2552 และ 2553 ยังไม่รวมข้อมูลจากสำานักงานประกันสังคม
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ตารางที่ 20 จำานวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุ ทั้งประเทศและรายภาค
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
เนื้องอกร้ายที่ตับ

เนื้องอกร้ายที่ปอด เนื้องอกร้ายที่เต้านม เนื้องอกร้ายที่มดลูก

จำานวน

อัตรา

จำานวน

อัตรา

จำานวน

อัตรา

จำานวน

อัตรา

ปี 2548

20,419

36.11

14,284

25.26

19,425

34.35

10,515

18.59

ปี 2549

23,329

40.97

15,311

40.97

19,599

34.42

12,584

22.1

ปี 2550

23,315

40.74

16,946

29.61

21,708

37.93

12,865

22.48

ปี 2551

23,464

40.8

18,480

32.13

23,356

40.61

11,873

20.64

ปี 2552

24,506

42.43

19,013

32.92

22,153

38.36

11,194

19.38

ข้อมูลผู้ป่วยใน

แหล่งข้อมูล: สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. Cited from http://bps.ops.moph.go.th/Ill/ป่วย52/ผู้ป่วย
ในปี%202552.xls

ตารางที่ 21 ความชุกของ Renal Replacement therapy ( RRT case) แยกตามกลุ่มอายุ ในปี 2551 -2552
กลุ่มอายุ(ปี)

2551: ราย (pmp)

2552: ราย (pmp)

0-19

159 (8.42)

194 (10.22)

20-44

4,784 (172.58)

5,733 (205.66)

45-64

9,687 (781.84)

12,125 (972.02)

65-74

5,077 (1,726.87)

6,004 (2,022.55)

>=75

3,183 (2,630.57)

4,029 (3,299.67)

pmp = per million population แหล่งข้อมูล: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, รายงานโรคไตในประเทศไทย พ.ศ. 2552
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1.7 ความชุกจากการสำารวจสภาวะสุขภาพประชากรไทย
ตารางที่ 22 ความชุกของ Biologic Risk Factor ในประชากรไทยอายุ > 15 ปี จาการสำารวจสภาวะสุขภาพ
ประชากรไทย
ความชุก (%)

ชาย

หญิง

รวม

2543 2547 2552 2543 2547 2552 2543 2547 2552
Hypertension

-

23.3

21.5

-

20.9

21.3

11.6

22.0

21.4

DM

-

6.4

6.0

-

7.3

7.7

4.4

6.9

6.9

IFG (1996=110-125 200409=100-125 mg/dl)
Hypercholesterolemia
(>240 mg/dl)
HDL-C (<40 mg/dl in male,
<50 mg/dl in female)
Metabolic Syndrome

-

15.4

11.8

-

10.6

9.5

4.8

12.9

10.7

-

13.7

16.7

-

17.1

21.4

-

15.5

19.4

-

-

34.9

-

NA

57.8

-

-

46.1

-

-

18.1

-

NA

23.9

-

-

21.1

Obesity (BMI>25Kg/M2)

-

22.5

28.4

-

34.4

40.7

-

28.7

34.7

Waist circumference
(>90 cm. in male, > 80 cm.
female)

-

15.4

18.6

-

36.1

45.0

-

26.1

32.1

2543= NHES 2, 2547 = NHES 3, 2552 = NHES 4
แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจสภาวะสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552
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แผนภาพที่ 3 ความชุกเบาหวานในประชากรไทยอายุ > 15 ปี แบ่งตามเพศและเขตการปกครอง

แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจสถานะสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 5.2.2)

แผนภาพที่ 4 ความชุกโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทยอายุ > 15 ปี แบ่งตามเพศและเขตการปกครอง

แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจสถานะสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 5.3.2)
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แผนภาพที่ 5 ความชุกไขมันในเลือดสูงในประชากรไทยอายุ > 15 ปี แบ่งตามเพศและเขตการปกครอง

แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจสถานะสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 5.4.2)

แผนภาพที่ 6 ความชุก High Density Lipoprotein prevalence (HDL-C < 40 mg/dl) ในประชากรไทย
อายุ > 15 ปี แบ่งตามเพศและเขตการปกครอง

แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจสถานะสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 5.4.11)
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แผนภาพที่ 7 ความชุกของภาวะน้ำาหนักเกินและอ้วน (BMI > 25 kg/m2) ในประชากรไทยอายุ > 15 ปี
แบ่งตามเพศและเขตการปกครอง

แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจสถานะสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 5.1.2)

แผนภาพที่ 8 ความชุกของภาวะ Metabolic syndrome ในประชากรไทยอายุ > 15 ปี แบ่งตามเพศและเขต
การปกครอง

แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจสถานะสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 5.5.2.2)
Metabolic syndrome criteria (3 from 5 criteria)
1) waist circumference >= 90 cm. in male and >= 80 cm. in female or BMI > 30 kg/m2
2) Blood pressure >= 130/85 mm,Hg. or have hypertension
3) Impaired fasting glucose (FPG) > = 100 mg/dL or have diabetes
4) Triglyceride > = 150 mg/dL or have lipid drug
5) HDL-C < 40 mg/dL in male and <50 mg/dL in female
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1.8 ความชุกจากการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ตารางที่ 23 ความชุกพฤติกรรมสุขภาพประชากรไทย อายุ 15-74 ปี จากการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ
ความชุก (%)

ชาย

หญิง

รวม

2547 2548 2550 2547 2548 2550 2547 2548 2550
การสูบบุหรี่ในปัจจุบนั (สูบบุหรี่
ตลอดชีวติ หรือสูบต่อเนื่องตั้งแต่ 42.1
100 มวน)
การรับประทานผักผลไม้
84.0
< 5 standard cup/day
การไม่มีกิจกรรมทางกาย
การไม่ อ อกกำ า ลั ง กาย (< 30
minutes/3 days/week)
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในรอบ 1 ปี
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในรอบ 3 ปี
การดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน
การดื่มอย่างหนัก
(> 2 standard drink/day
in male and > 1 standard
drink/day in female)
การดื่มในระดับอันตราย
(≥ 5 standard drink/
day/time)

43.1

41.5

2.4

2.7

2.4

21.6

22.3

21.5

84.2

79.5

81.4

81.1

75.5

82.7

82.6

77.5

-

7.3

5.7

NA

9.6

9.2

-

8.5

7.5

-

6.4.7 57.6

NA

73.2

67.3

-

69.1

62.5

-

-

-

22.2

21.5

31.8

22.2

21.5

31.8

-

-

-

41.5

43.7

52.7

41.5

43.7

52.7

58.0

59.1

57.4

14.6

16.9

15.5

35.6

37.4

36.1

-

6.2

6.9

-

1.0

0.6

-

3.6

3.6

-

26.0

26.1

-

3.5

3.1

-

13.9

13.7

2547 = BRFSS 1, 2548 = BRFSS 2, 2550 = BRFSS 3
แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550.
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ตารางที่ 24 ความชุกพฤติกรรมสุขภาพประชากรไทย อายุ 15-74 ปี จากการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ แบ่งตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2550
ความชุก (%)

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

รวม

การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน
(สูบบุหรี่ตลอดชีวิตหรือสูบต่อเนื่อง
ตั้งแต่ 100 มวน)
การรับประทานผักผลไม้
< 5 standard cup/day
การไม่มีกิจกรรมทางกาย

18.8

22.5

21.5

73.3

79.0

77.5

12.4

5.7

7.5

การไม่ออกกำาลังกาย
(< 30 minutes/3 days/week)
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในรอบ 1 ปี
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในรอบ 3 ปี
การดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน

63.3

62.2

62.5

23.4

26.4

31.8

48.8

54.3

52.7

32.5

37.4

36.1

การดื่มอย่างหนัก
(> 2 standard drink/day in
male and > 1 standard drink/
day in female)
การดื่มในระดับอันตราย
(≥ 5 standard drink/day/time)

3.7

3.5

3.6

11.4

14.5

13.7

แหล่งข้อมูล : รายงานการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2550.
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1.9 ความชุกจากการ Mental Health Survey
ตารางที่ 25 ผลการสำารวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับประเทศ ปี 2546
ลำาดับ

ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

ความชุก (ร้อยละ)
ชาย

หญิง

รวม

1

โรคซึมเศร้า (Major depressive episode)

2.47

3.98

3.20

2

โรควิตกกังวล (Generalized anxiety disorder)

1.37

2.35

1.85

3

โรคซึมเศร้าเรื้อรัง (Dysthymia)

0.77

1.61

1.18

4
5

ภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายปานกลาง (Suicidal risk)
4.1 ระดับปานกลาง (Moderate suicidal risk)
4.2 ระดับสูง (High suicidal risk)
โรคกลัวที่ชุมชน (Agoraphobia)

0.73
0.47
0.66

1.61
1.35
1.13

1.16
0.90
0.89

6

โรคจิต (Psychotic disorder)

0.58

0.60

0.59

7

ความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดคลั่ง (Hypomania episode)

0.47

0.46

0.46

8

0.34

0.42

0.38

9

ความผิดปกติทางอารมณ์แบบมีอาการทางจิต
(Mood disorder with psychotic features)
ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราว (Mania episode)

0.28

0.48

0.38

10

โรควิตกกังวลชนิดกลัวสุดขีด (Panic disorder)

0.17

0.56

0.36

แหล่งข้อมูล: กรมสุขภาพจิต
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ส่วนที่ 2 นโยบายและแผนงานสำาคัญของการดำาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อใน
ประเทศไทย
2.1 นโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand ) พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2558
มีแนวคิดหลักถึงการมีสุขภาพแข็งแรง (Health) ในความหมายขององค์การอนามัยโลก ทีค่ รอบคลุมถึง
ความแข็งแรงของสุขภาพในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกาย (Physical Health) จิตใจ (Mental Health) สังคม (Social
Health) และปัญญา / จิตวิญญาณ (Spiritual Health) ซึ่งถ้าหากคนไทยมีความแข็งแรงทางสุขภาพครอบคลุม
ความหมายทั้ง 4 มิตินี้ ย่อมจะสามารถเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีความแข็งแรง ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ผลักดัน
นโยบายและการดำาเนินงานต่าง ๆ ตามกฎบัตรออกตาวา (Ottawa Charter) จนประสบความสำาเร็จและมีความคืบหน้า
ไปมาก กล่าวคือ
2.1.1 ด้านนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ได้มีการผนึกกำาลังระหว่างภาครัฐ
ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาชน ผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เช่น การรณรงค์เพื่อการไม่
สูบบุหรี่ การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ การรณรงค์ลดการบริโภคสุรา การตั้งคณะกรรมการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ การออกกฎหมายเก็บภาษีเหล้าและบุหรี่เพิ่ม เพื่อตั้งเป็นกองทุนสนับสนุน
การเสริมสร้างสุขภาพ ( สสส .) การรณรงค์ลดการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สินจากอุบัตเิ หตุบนท้องถนน การขับเคลื่อน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพและจัดทำาร่าง พรบ . สุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น
2.1.2 ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Healthy Environment) ได้มีการดำาเนินงาน “ เมืองน่าอยู่ ”
( Healthy City ) ที่ยึดหลักการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนและทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อ
นำาไปสู่สำานึกความเป็นเจ้าของ (Sense of belonging) สำานึกต่อส่วนร่วม (Social conscience) และความร่วมมือ
(Participation) อันจะนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
2.1.3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (Community Strengthening) ได้มีการดำาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขมูลฐานมากว่า 2 ทศวรรษ และได้มีการขยายตัวของพัฒนาการที่เป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงตามปรัชญาของ “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีหลักการสำาคัญ 5 ประการ
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีระบบภูมิคุ้มกันตนเอง การใช้ความรู้และการมีคุณธรรมจริยธรรม
2.1.4 ด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill Development) มีการปฏิรูปการศึกษา
ของชาติ และขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของคนในชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รวมทั้งมีการฟื้นฟูภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย จนเป็นที่รู้จักทั่วโลกในเรื่อง
การนวดแผนไทย และตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยก
ระดับความสำาคัญในการพัฒนาภูมิปัญญาไทยไปสู่ระดับสากลต่อไป
2.1.5 ด้านการปรับเปลีย่ นระบบบริการสาธารณสุข (Health Service System Reorientation) มี
การกำาหนดและประกาศนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างถ้วนหน้า และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
รองรับการดำาเนินงานให้ยั่งยืน ที่ยึดหลักการ “ การสร้างสุขภาพ ” นำา “ การซ่อมสุขภาพ ” โดยรัฐบาลได้ประกาศ
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นโยบายให้ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีเริ่มต้นแห่งการรวมพลังสร้างสุขภาพตามกรอบการรณรงค์ 5 อ . ได้แก่ ออกกำาลังกาย
อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอโรคยา หรือการลดโรคสำาคัญต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมระดับชาติในการรณรงค์
ให้ประชาชนหันมาใส่ใจการสร้างสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ ซึ่งจัดต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2547 มีประชาชนได้ออกกำาลังกายพร้อมกันมากกว่า 43 ล้านคน กิจกรรมการ
รณรงค์อาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่มีการดำาเนินงานอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นปี
แห่งอาหารปลอดภัย นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้รบั เกียรติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นเจ้า
ภาพประชุมนานาชาติการส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 (6 th Global Conference on Health Promotion 2005)
ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2548 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียมดำาเนินนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Health
Thailand) ซึ่งขยายการรณรงค์สร้างสุขภาพตาม กรอบ 5 อ. ที่ดำาเนินการมาแล้วให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ซึ่งลำาพังกระทรวง
สาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียว คงไม่สามารถผลักดันนโยบายการสร้าง สุขภาพคนไทยให้ครอบคลุมมิตติ า่ ง ๆ ดังนั้น
คนไทยทุกคน ทุกภาคส่วนจึงมีส่วนสำาคัญที่จะส่งผลให้เกิด “ เมืองไทยแข็งแรง ”
2.2 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563
ได้ผ่านการรับรองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 11 มีนาคม 2554 ได้นำาปรัชญา แนวคิด และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านมุมมองของการบูรณาการแบบองค์รวม
ภายใต้บริบทแวดล้อมและวิถชี วี ติ ที่เป็นพื้นฐานของปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามสุขภาพอย่างรอบด้าน บนเส้นทางการ
พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมของทั้งสังคมมากำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
สูงสุด เป้าหมายหลักในการพัฒนา ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธวิธี และ แผนงานรองรับที่สอดคล้อง
กันในการสร้างวิถชี วี ติ ไทยที่พอเพียงเพื่อการมีสุขภาพดี นำาไปสู่วถิ ชี วี ติ พอเพียง สุขภาพพอเพียง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน
เป้าหมายหลักในการพัฒนา เพื่อลดปัญหาโรควิถีชีวิตที่สำาคัญ 5 โรค (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง) ใน 5 ด้าน (ลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการพิการ ลดการตาย
และลดภาระค่าใช้จ่าย) ด้วยการเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 3 ด้าน (การบริโภคที่เหมาะสม การออกกำาลังกายที่เพียงพอ
และการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นโยบายสาธารณะสร้างสุข (Healthy Public Policy)
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การขับเคลือ่ นทางสังคมและสือ่ สาธารณะ (Social Mobilization & Public
Communication)
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพชุมชน (Community Building)
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค (Surveillance & Care System)
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Capacity Building)
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แนวทางและกลไกการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เพื่อให้กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี
ไทยสามารแปลงไปสู่การปฏิบัติของเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง จึงได้กำาหนดให้มีแนวทางการดำาเนินงานเพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการผลักดันสู่การปฏิบัติการ และการจัดตั้งองค์กรในรูปคณะกรรมการนโยบายและบริหารระดับชาติ
คณะกรรมการอำานวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการร่วมรับผิดชอบ
เพื่อเป็นแกนขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ขณะนี้
ขั้นตอนอยู่ในระหว่างการร่างแผนลงสู่การปฏิบัติ
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการระดับชาติและนานาชาติ
1. จัดตั้งสำานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
2. การจัดทำาแผนปฏิบัติการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยระยะสั้นและการปฏิบัติการ
3. แนวทางการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (Thailand Healthy Lifestyle Guideline)
4. แนวทางการบูร ณาการยุท ธศาสตร์ ส ุข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ต ไทยกั บ เป้า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ
ด้านสุขภาพ (Millennium Development Goals – MDG)
5. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง US CDC และ MOPH ด้าน NCDs
2.3 แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557
วิสัยทัศน์ (vision) “การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง”
พันธกิจ (mission) “สนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังและดำาเนินการ เพื่อคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนไทยให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้พน้ จากการเสพติด เจ็บป่วย พิการ และตาย
อันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ”
จุดมุ่งหมายสูงสุด (ultimate goals )
1. การลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน
2. การลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากร
3. การทำาให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
เป้าหมาย (targets)
1. ในปี พ.ศ. 2557 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปโดยรวมและประชากรชาย
ลดลงร้อยละ 10จากปี พ.ศ. 2552 ขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เพิ่มขึ้น
จากฐานข้อมูลการสำารวจปี พ.ศ. 2552
2. ปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากรต่อปี ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จาก พ.ศ. 2552
3. ควบคุมมิให้อตั ราการบริโภคยาสูบชนิดอื่นๆ (บุหรี่ไร้ควัน) เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลการสำารวจปี พ.ศ. 2552
4. ในปี พ.ศ. 2557 อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชนลดลง 50%จากปี พ.ศ.2552
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2.3.1 มาตรการในการควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่
ก. มาตรการด้านการศึกษา
- การให้สุขศึกษาในระบบ
- การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่ควรจะเริ่มตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาล
- การให้การศึกษานอกรูปแบบ จัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
ทั้งในโรงเรียนและสถานที่ที่มีประชาชนมามาก ได้แก่ ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ ฯลฯ
ข. มาตรการด้านกฎหมาย
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 คือ “ห้ามจำาหน่ายบุหรี่ แก่ผมู้ ีอายุ
ตา่ำ กว่า 18 ปี” และ “ห้ามโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม” “ห้ามขายบุหรี่ดว้ ยเครื่องขายอัตโนมัต”ิ รวมทั้งการพิมพ์
คำาเตือน การเปิดเผยสารเคมีที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นรสบุหรี่
- การเปิดเผยส่วนประกอบในการผลิตบุหรี่
- การคุ้มครองสิทธิและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
พระราชบัญญัตคิ ้มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ได้กำาหนดให้สถานที่สาธารณะต่างๆ
โรงเรียน สถานศึกษา และรถโดยสารจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยได้มีการปรับและขยายสถานที่ท่ตี อ้ งเป็นเขตปลอดบุหรี่
เพิ่มขึ้น โดยล่าสุดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2540 ได้กำาหนดให้สถานที่ราชการ สำานักงาน
และที่ทำางานต่างๆ ในขณะทำาการ หรือให้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่ ยกเว้นห้องทำางานส่วนตัวและบริเวณที่จดั ให้เป็น
เขตสูบบุหรี่โดยเฉพาะ
ค. นโยบายด้านภาษี
ง. มาตรการทางสังคมอื่นๆ
- การสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่
- การสร้างแนวร่วมในการรณรงค์
2.3.2 ยุทธศาสตร์ (strategies) ที่สำาคัญในการดำาเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ 8
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดำาเนินงานควบคุม
ยาสูบของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ
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2.4 แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสมัชชาสุขภาพ ซึ่งผ่าน
กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้ ที่ผ่านมาได้มี
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. 2552 มติที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2552 ให้มีการดำาเนิน
การจัดทำาแผนปฏิบัตกิ ารทุกระดับที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 ให้ดำาเนินการ
ตามมติสมัชชาแห่งชาติ จำานวน 5 ข้อ โดยในหนึ่งข้อนั้นคือการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำาเนินการ
และจัดทำาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
เป้าหมายการดำาเนินงาน
1. ลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป้าหมาย 7.71 ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคน
ต่อปี ภายในปี 2558
2. ลดความชุกของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ใหญ่ เป้าหมาย ความชุกของผู้บริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรผู้ใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 28.5 ภายในปี 2558
3. ลดจำานวนนักดื่มหน้าใหม่ เป้าหมาย ความชุกของผูบ้ ริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร
15 – 19 ปี ไม่เกินร้อยละ 12.7 ภายในปี 2558
4. สัดส่วนของผู้บริโภคประจำา* ต่อผู้บริโภคทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 40.67 ภายในปี 2558
* หมายถึงผู้บริโภคเฉลี่ยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาตินี้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ย่อยโดยมีแนวทางการดำาเนินการ
ตามมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability)
1. มาตรการภาษีและราคา
การเพิ่มภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุรา กำาหนดราคาขั้นต่ำาของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. มาตรการควบคุม สถานที่ และวันเวลา ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมจุดขายออกใบอนุญาต กำาหนดวัน เวลา สถานที่ห้ามขายเพิ่มเติมในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง
กำาหนดความหนาแน่นของจุดขาย และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังตรวจตรา ติดตามและลงโทษ
การกระทำาผิดกฎหมาย
3. มาตรการควบคุมการเข้าถึงสุราของเยาวชน
มาตรการการจำากัดอายุผูซ้ ื้อและผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการเครื่องดื่มทีเ่ ยาวชนสนใจ เช่น
เหล้าปั่น ควบคุมจุดขายที่ดงึ ดูดใจเยาวชน กำาหนดพื้นที่หา้ มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่และเงื่อนไขที่มีเยาวชน
หนาแน่นหรือเข้าถึงได้ง่าย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude)
1. มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดโดยใช้ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ร่วมกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายร่วมกับภาคประชาสังคมและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม
ให้สื่อมวลชนปลอดจากการโฆษณาแฝง
2. มาตรการการให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และเพิ่มโอกาสในการไม่ดื่มสุรา
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมไม่ดื่มสุรา และเผยแพร่กิจกรรมพื้นที่ที่ประสบความ
สำาเร็จไปยังพื้นทีอ่ ืน่ สร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผูถ้ ่ายทอดข้อมูล เป็นรูปแบบ
ให้ความรู้ที่เข้าใจง่าย มีความคุ้มค่าสามารถป้องกันปัญหาตนเองและครอบครัวได้ รวมไปถึงรณรงค์ไม่บริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction)
1. มาตรการควบคุมการบริโภคในเงื่อนไขและสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสูง
กำาหนดห้ามบริโภคในสถานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บนถนนหรือพาหนะระหว่างเดินทาง
2. มาตรการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา
กำาหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์ และการบังคับใช้กฎหมายในการกำาหนดเป้าหมายในการ
ตรวจลมหายใจ
3. มาตรการการคัดกรองและบำาบัดรักษา
มีการคัดกรองและบำาบัดรักษาผู้มีปัญหารวมถึงแนวทางการบำาบัดรักษาในระบบบริการสุขภาพโดยเน้น
ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ พัฒนาระบบคัดกรองและบำาบัดรักษาในชุมชนและประชาสังคม ขยายจุดบริการคัดกรองและ
บำาบัดรักษา และบรรจุเทคนิคการคัดกรองและบำาบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ (Alcohol policy at every Setting)
1. มาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชุมชน
หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวมไปถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนโยบายด้านการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ป้องกันการขายแก่ผู้ท่ีมีอายุตา่ำ กว่า 20 ปี ห้ามข้าราชการทุกสังกัดบริโภคในวันและ
เวลาราชการ
2. มาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ของหน่วยงานและสถานประกอบการ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการลดศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น
การมีนโยบายแอลกอฮอล์ของหน่วยงานและสถานประกอบการจะช่วยลดอัตราการขาดงาน อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
อัตราการเจ็บป่วย โดยเน้นสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการภาครัฐ
และเอกชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง (Support)
1. มาตรการสร้างความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกระดับ
จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ส่วนราชการภูมิภาคระดับ
จังหวัดและอำาเภอสนับสนุนการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายอย่างกว้างขวางและ
โปร่งใส
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างกว้างขวางและโปร่งใส
3. มาตรการส่งเสริมให้เป็นกระบวนการที่มีรากฐานจากองค์ความรู้ และการเรียนรู้ร่วมกัน
มีการสร้างและเผยแพร่ความรู้สถานการณ์ ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติและนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่นื ๆ
4. มาตรการปกป้องความเข้มแข็งของนโยบายแอลกอฮอล์จากผลกระทบของข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ
ควรถอดถอนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากข้อตกลงการค้า เนือ่ งจากทำาให้ต้องลดภาษีนาำ เข้าหรือ
ยกเลิกภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น ราคาของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่นำาเข้าก็ลดลงมาใกล้เคียงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ และบางยี่ห้อถูกกว่า ทำาให้มีการแข่งขัน
รุนแรง ส่งผลให้นโยบายอ่อนแอ
5. มาตรการรณรงค์สาธารณะ เพื่อสนับสนุนนโยบายแอลกอฮอล์
ส่งเสริมการรณรงค์สาธารณะเพื่อสนับสนุนมาตรการอืน่ ๆ ทัง้ ความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมาย
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. มาตรการพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการกับปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้
ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
2.5 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้แก่
สมัชชาสุขภาพ 3.มติ 2 ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
สมัชชาสุขภาพ 3.มติ 3 การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก
สมัชชาสุขภาพ 3.มติ 4 นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
สมัชชาสุขภาพ 3.มติ 5 นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
สมัชชาสุขภาพ 3.มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
สมัชชาสุขภาพ 3.มติ 7 ร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรม นำาสังคมสู่สุขภาวะ
สมัชชาสุขภาพ 3.มติ 9 การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
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2.6 ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน พ.ศ. 2553 – 2562
1. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบและกลไกในการจัดการกับปัญหาภาวะ
น้ำาหนักเกินและโรคอ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) สนับสนุนให้เกิดการจัดการแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสม
2) สนับสนุนให้เกิดการจัดการแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีกจิ กรรมทางกาย
ที่เหมาะสม
3) จำากัดและลดขนาดและความรุนแรงของผลกระทบจากภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน
2. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงกลไก
มีกระบวนการและกลไกการจัดการกับปัญหาภาวะนา้ำ หนักเกินและโรคอ้วนอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส
ตั้งอยู่บนฐานความรู้ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ
เป้าหมายระยะสั้น
มีแผนงาน มาตรการ และมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ รวมถึงมีมาตรการทางสังคมทั้งในระดับ
ประเทศและท้องถิ่น ในการจัดการกับปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน ภายในปี พ.ศ.2554
เป้าหมายระยะกลาง
1) ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2557
2) ประชากรไทยมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม โดยได้รับพลังงานจากอาหารอย่างเหมาะสม
ตามวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 การบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และการบริโภคอาหารไขมัน หรือนา้ำ ตาลหรือโซเดียม
สูง ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2557
3) ประชากรไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ. 2557
เป้าหมายระยะยาว
1) ประชากรไทยกลุ่มอายุต่ำากว่า 15 ปี มีอัตราความชุกของภาวะน้ำาหนักตัวเกินและโรคอ้วนน้อย
กว่าร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ 2562
2) ประชากรไทยกลุ่มอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราความชุกของภาวะน้ำาหนักตัวเกินและโรคอ้วน
น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ.2562

สม่ำาเสมอ

ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน
ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนือ่ งและ
กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเหมาะสม ต่อเนื่องสม่ำาเสมอ
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กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาและสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบการจัดบริการดูแลรักษาภาวะน้ำาหนัก
เกินและโรคอ้วน รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ
กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาความเข้มแข็งของกระบวนการจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน
2.7 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2554
1. นโยบายลดหวานมันเค็ม ลดอ้วนลดโรคทุกหมู่บ้าน ชุมชน จะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้
2. นโยบายลดอบายมุขโดยเฉพาะเหล้าและบุหรี่ จะต้องมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น เรื่อง
เหล้า จะเริ่มต้นดำาเนินการออกกฎหมายอย่างน้อย 5 ฉบับ กฎระเบียบอีก 2 ฉบับ รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ในเรื่องบุหรี่
จะผลักดันแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรี การแก้กฎหมายผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ออกกฎกระทรวงบุหรี่ปลอดไฟไหม้ รวมทั้งจะมีประกาศฉบับใหม่อีก 2 ฉบับ
3. การคุ้มครองผู้บริโภค จะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน
และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่นปีน้จี ะปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องฉลากโภชนาการให้ผู้บริโภคอ่านเข้าใจง่าย
รวมทั้งฉลากมาตรฐานด้านสุขภาพเช่นลดหวาน มัน เค็ม การรณรงค์การอ่านเพื่อชีวิต รวมทั้งการฉีดวัคซีนผู้บริโภค
ให้มีภูมิต้านทานไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบต่างๆ
2.8 โครงการสนองน้ำาพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาส “พระราชพิธมี หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมายุครบ 74 พรรษา
ใน พ.ศ. 2554
2. เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย และกระตุ้นให้ตระหนัก
ต่อการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข
3. เพือ่ กำาหนดมาตรการและวิธกี ารเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การสนับสนุนการ
ดูแลรักษา และให้บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ได้แก่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วย
ที่มีภาวะแทรกซ้อน
4. เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น
5. เพื่อให้มีระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง
แนวทางการดำาเนินงานโครงการสนองน้ำาพระราชหฤทัยฯ
1. ดำาเนินการต่อเนือ่ ง จากปี 2553 ในเรื่องการลดปัญหาโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยหา
มาตรการและวิธีการตรวจสุขภาพเชิงรุก การส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การคัดกรองภาวะ
แทรกซ้อน รวมทั้งการบริการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้แก่กลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน โดยมอบหมายให้หน่วยงาน (กรม/สำานัก) ที่รับผิดชอบจัดทำา
มาตรการ และวิธีการดังกล่าว
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2. เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกระดับ และเน้นการบริการเชิงรุก และการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน ไม่ให้เกิดความซ้ำาซ้อนและเป็นภาระต่อพื้นทีโ่ ดยให้มีการทบทวนมาตรการ แผนงาน/โครงการต่างๆ
ที่แต่ละหน่วยงานกำาลังดำาเนินอยู่ และที่จะใช้เป็นมาตรการเชิงรุกในปี 2554 และคำานึงถึงวิธกี ารดำาเนินงานของพื้นที่
ที่ปฏิบัติอยู่ด้วย ทั้งนี้โดยศึกษารูปแบบของจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้
3. การดำาเนินการของหน่วยงานในส่วนกลาง จะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน และกระตุน้ การส่ง
เสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคเชิงรุก โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ทบทวนและจัดทำาแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัตติ ามมาตรการต่างๆ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดงานมหกรรม
การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจัดศูนย์สาธิตเรื่องการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และการหารูปแบบกลไกในระดับ
หมู่บ้าน / ชุมชน
4. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการ คณะกรรมการดำาเนินการ และคณะทำางาน ประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวางแผนด้านบริหารและด้านวิชาการ เพื่อให้การดำาเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายการดำาเนินงาน
1. ประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
และได้รับความรู้ คำาแนะนำาและให้ความสำาคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
2. กลุ่มเสี่ยง กลุม่ ป่วย และกลุม่ ป่วยทีม่ ีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีไ่ ด้รับ
การคัดกรองทุกคน ได้รับการดูแลสุขภาพทีเ่ หมาะสมอย่างครบวงจร ทัง้ ในส่วนของการดูแลตนเอง (ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม) การได้รับบริการจากสถานบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ จนถึงตติยภูมิ รวมทัง้ การสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้
ต่อการดูแลสุขภาพในชุมชน
3. ประชาชนได้รบั การเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและการ
เกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการจัดการและบริการ เพื่อลด
ปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
5. การพัฒนาหมูบ่ ้าน / ชุมชน ต้นแบบในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
กลยุทธ์/มาตรการหลัก
1. กลุ่มปกติ : รณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. (ออกกำาลังกาย อาหาร อารมณ์ การไม่ดื่มสุรา และ
สูบบุรี่)
2. กลุ่มเสี่ยง : ได้รับการดูแล 2 ลักษณะ
- individual approach ให้คำาปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยสถานบริการ
- community approach ทำาให้เกิดองค์กรชุมชนไร้พุง โดยใช้เครื่องมือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
(Strategic Route Map-SRM)
3. กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน : ได้รบั การดูแลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการให้บริการ
รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีจาก รพช. /รพท.และรพ.สต. และค้นหาโรคแทรกซ้อน
4. กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน :ได้การดูแลจากรพท. /รพศ.
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กลยุทธ์/มาตรการสนับสนุน
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างกระแส ระดับชาติ การจัดงานมหกรรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การ
จัดศูนย์สาธิตเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการหารูปแบบกลไกในระดับหมู่บ้าน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน
3. จัดทำาแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ
4. จัดระบบการติดตามประเมินผล
5. จัดทำาระบบฐานข้อมูลที่จำาเป็นเพื่อการเฝ้าระวังโรค
กิจกรรมดำาเนินงานโครงการ
1. จัดระบบบูรณาการการบริหารและบริการในพื้นที่
l การบริหารจัดการ NCD Board
l การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)
2. ตรวจสุขภาพเชิงรุกและคัดกรองประชาชน เพื่อลดปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
l แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
l ขึ ้น ทะเบีย นกลุม
่ เสีย่ งสูง กลุม่ ป่วยและป่วยทีม่ ีภาวะแทรกซ้อน เพื่อใช้ดำาเนินการและติดตาม
เฝ้าระวัง และประเมินผล
3. จัดระบบบริการ ใน รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
l จัดตั้งคลินิก DPAC
l การตรวจรักษาที่ได้มาตรฐานของ รพ.สต , รพช. ,รพท และ รพศ.
l การค้นหาภาวะแทรกซ้อน (ตา ไต เท้า)
l การบูรณาการงานแต่ละกรมด้วยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)
4. การจัดระบบข้อมูล
l ระบบการลงทะเบียน
l ข้อมูลการติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน
l การจัดระบบข้อมูลรายงานตามตัวชี้วัด
5. พัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนต้นแบบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
l พัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนต้นแบบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อำาเภอละ 1 หมู่บ้าน / ชุมชน
l จัดศูนย์สาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้
l การประกวดระดับจังหวัด และ หมู่บ้าน / ชุมชน
l ขยายการดำาเนินงานไปสู่หมู่บ้าน / ชุมชนอื่นๆ
6. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 5 ธันวาคม
l มหกรรมการจัดการความรู้
l ปล่อยรถออกตรวจสุขภาพเชิงรุกทั่วประเทศ
7. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
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2.9 โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน
เด็กไทยไม่กินหวาน เป็นเครือข่ายองค์กรและบุคคลหลายกลุ่ม ที่เน้นรณรงค์ให้เด็กๆ ลดการกินหวานลง
และให้พอดีกบั ความต้องการของร่างกาย เครือข่ายฯ เกิดจากการรวมกลุ่มของ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์ นักโภชนาการ
และนักวิชาการอิสระหลายสาขา เริ่มต้นช่วงปลายปี พ.ศ. 2545 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำานักงานกองทุนสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส)
- ปี 2547 เครือข่ายฯ เสนอให้มีการควบคุมมิให้มีการเติมน้ำาตาลลงในนมสูตรสำาหรับเด็ก 6 เดือนถึง 3 ปี
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำาเป็นประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 286 ซึ่งจะทำาให้เด็กได้ลิ้มรสหวานคำาแรกช้าลง
- ปี 2552 ดำาเนินโครงการรวมพลคนอ่อนหวาน บูรณาการและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเด็กไทย
สุขภาพดี โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ แผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กนิ หวาน
มีการให้ความรู้ในการควบคุม การส่งเสริมการขายในสถานศึกษา (Food Marketing in School) เพื่อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ในเรื่องการจำาหน่ายขนมและเครื่องดื่มในโรงเรียนเพื่อสุขภาพ มีการประเมินวิธีการทีเ่ ป็นไปได้และ
เหมาะสมกับโรงเรียน เพือ่ นำาข้อเสนอแนะเข้าสู่การทำาแผนฯ ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม มติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 หลังพบบางโรงเรียนยังมีการเปิดพื้นที่ให้มีการนำาขนม น้ำาอัดลมเข้าไปขายในโรงเรียน
มาตรการในเรื่อง การตลาดอาหารสำาหรับเด็กในโรงเรียน มีดังนี้
1. การประกาศใช้มาตรการ และกฎเกณฑ์ท่วั ไป สำาหรับสังคม ทัง้ กฎหมายบังคับและการขอความร่วมมือ
2. การส่งเสริมให้รู้เท่าทันสื่อ
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารที่ดตี อ่ สุขภาพขึ้นในโรงเรียน โรงอาหาร ร้านค้าตู้ขายต้องเป็นอาหาร
สุขภาพ
4. การสร้างสุขลักษณะนิสัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียน การกิน และการออกกำาลังกาย
5. สร้างกลไกการจัดการอาหารในโรงเรียนแบบใหม่ จากไร่สู่โรงเรียน
ผลการสำารวจเรื่องการตลาดอาหารในโรงเรียน พ.ศ. 2552 พบว่า ‘เด็ก’ คือ เป้าหมายใหม่ทางการตลาด
สินค้าเฉพาะกลุ่ม และ ‘โรงเรียน’ เป็นสถาบันทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อชีวติ และสังคมของเด็ก ที่จะถ่ายทอดอุดมการณ์
มีการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายเด็กทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียน ด้วยการสร้างแรงดึงดูดในการขายสินค้า
ซึ่งนำาไปสูก่ ารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ด้วยการอาศัยช่องว่างเมือ่ อาหารมีไม่เพียงพอ เนือ่ งจากขาดงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐ จึงทำาให้เกิดรูปแบบทางการตลาดในโรงเรียนขึ้น 4 ด้าน คือ
1. การขายผลิตภัณฑ์โดยตรง
2. การโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น ป้ายโฆษณา และโลโก้ตามที่ต่างๆ แจกตัวอย่างสินค้า สิ่งพิมพ์ของ
โรงเรียน สื่อในโรงเรียน
3. การโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางอ้อม การให้นักเรียนใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านกิจกรรมในโรงเรียน
4. การทำาวิจัยผลิตภัณฑ์ สำารวจทางการตลาดและให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
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การควบคุมขนมขบเคี้ยวและการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการในรูปแบบของสัญญาณไฟจราจร
คณะกรรมการอาหารและยา ได้กำาหนดปริมาณของสารอาหารทีเ่ หมาะจะรับประทานต่อวัน คือ 2,000
กิโลแคลอรี โดยแบ่งออกเป็น พลังงานไม่ควรเกิน 100 แคลอรี ไขมันไม่เกิน 3 กรัม ไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 1 กรัม น้ำาตาล
ไม่เกิน 6 กรัม และโซเดียมไม่เกิน 120 มิลลิกรัม
ส่วนการกำาหนดการใช้รูปแบบสีกำาหนดว่า หากปริมาณยังอยูใ่ นเกณฑ์ให้เป็นสีเขียว ปริมาณสารอาหาร
เกินเกณฑ์ ขึ้นไป 2 เท่าให้สีแดง แต่ถ้าปริมาณสารอาหารอยู่ระหว่างเกณฑ์ทั้ง 2 ให้เป็นสีเหลือง เช่น ถ้าขนมนั้นมี
พลังงานเกิน 200 แคลอรีจะติดสีแดง แต่ถา้ อยู่ระหว่าง 100-200 จะติดสีเหลือง ถ้าอยู่ในเกณฑ์น้ีท้ังหมดก็เป็นสีเขียว
2.10 โครงการคนไทยไร้พุงและการดำาเนินงาน คลินิก DPAC
เป้าประสงค์ :
ประชาชนอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำาลังกายทีเ่ หมาะสมตาม
กลุ่มวัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดโรควิถีชีวิต
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
Ultimate Goals :
- ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีภาวะโภชนาการที่ดี (คนไทยไร้พุง)
Impact :
1. ประชาชนชายอายุุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวน้อยกว่า 90 ซม.
2. ประชาชนหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวน้อยกว่า 80 ซม.
Outcome :
- ประชาชนสามารถจัดการน้ำาหนักของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ด้วยหลักการ 3 อ.
Output :
1. มีการจัดทำาแผนที่ยุทธศาสตร์แบบการมีส่วนร่วม
2. องค์กรภาครัฐ เอกชน อปท. มีความสามารถในการบริหารจัดการสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง
3. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้า ในชุมชน และบริษัทอุตสาหกรรม ผลิตและจำาหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้
มาตรฐานกรมอนามัย
4. ประชาชนเข้าถึงบริการและพึงพอใจต่อสินค้า / บริการ “คนไทยไร้พุง”คลินิก DPAC
มาตรการ
1. สร้างกระแสสังคม สื่อสาธารณะ
2. ลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรคในกลุ่มกิจการดังนี้
2.1 หมู่บ้าน / ชุมชน
- มาตรการสังคม
- เมนูชูสุขภาพ
- เมนูไร้พุง 211
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2.2 รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
- เมนูชูสุขภาพ เมนูไร้พุง 211 อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
- DPAC :ส่งเสริม ป้องกัน คัดกรองให้คำาปรึกษา ดูแลรักษา และส่งต่อ
- กิจกรรมออกกำาลังกายในโรงพยาบาล และในชุมชน
2.3 โรงเรียน
- เมนูชูสุขภาพโรงเรียนปลอดน้ำาอัดลม ขนม 25% ลดน้ำาตาล ไขมัน โซเดียม
- กิจกรรมออกกำาลังกายในโรงเรียน
2.4 ศูนย์เด็กเล็ก
- เมนูชูสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็กปลอดน้ำาอัดลม ขนม 25% ลดนำ้าตาล ไขมัน โซเดียม
- กิจกรรมออกกำาลังกายในศูนย์เด็กเล็ก
3. เครือข่าย แกนนำา จังหวัด ลด หวาน มัน เค็ม ลดโรคเรื้อรัง
4. แผนสุขภาพตำาบล ลดหวาน มัน เค็มลดโรคเรื้อรัง
5. องค์กรไร้พุง จังหวัดไร้พุง
6. กระบวนการพัฒนา
7. การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร
8. องค์กรประเมินตนเอง และปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง
เป้าหมายการพัฒนาคนไทยไร้พุง
*ปี 2551-2552 - สร้างองค์กรไร้พุงต้นแบบ
- พัฒนาคลินิก DPACต้น แบบ (ศูนย์เขต)
*ปี 2553-2554 - ขยายองค์กรไร้พุงต้นแบบเพิ่มมากขึ้น
- ขยายคลินิก DPAC ลงจังหวัด
2.11 กิจกรรมการป้องกันโรคมะเร็ง
1. มะเร็งเต้านม
แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทย คือ
- การตรวจเต้านมด้วยตนเอง(Breast Self Examination: BSE) สตรีไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองทุก 1 เดือน
- การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ทไี่ ด้รับการฝึกอบรม(Clinical Breast
Examination: CBE) ควรเริ่มตรวจเมื่ออายุ 40 ปี และตรวจทุก 1 ปี
- การตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม (Mammography:MM) ควรเริ่มตรวจเมื่ออายุ 40 ปี ขึ้นไป
และตรวจทุก 1-2 ปี
2. มะเร็งปากมดลูก
- เริ่มดำาเนินการโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 ในสตรีอายุ 35-60 ปี
- โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัด ปี 2554 โดยการทำา Pap smear
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กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. สตรีที่เกิดปี พ.ศ.2524-2494 ทำา Pap หรือ VIA ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554
2. เป็นรายที่ไม่เคยทำา Pap หรือ VIA ในปีงบประมาณ 2553
3. มีเลข PID ถูกต้อง และ เป็นกลุ่มสิทธิประกันสุขภาพ และประกันสังคม
3. มะเร็งตับ
- แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 ได้เริ่มนโยบาย ให้วัคซีนป้องกัน ไวรัสตับ
อักเสบ B ในเด็กแรกเกิด
2.12 มาตรการการดูแลรักษาเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
มาตรการที่ดำาเนินการ
1. ด้านส่งเสริมป้องกัน
- การรณรงค์ให้เกิดความตระหนักผ่านทางสื่อทุกชนิด
- กิจกรรมต่างๆของกรมสุขภาพจิตที่สนับสนุนการดำาเนินการ
- การพัฒนาและเผยแพร่เครื่องมือคัดกรองที่มีมาตรฐานและใช้งานง่าย ประชาชนเข้าถึงการคัดกรอง
มากขึ้น
- การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขด่านหน้า
2. ด้านเครือข่ายและองค์กรสนับสนุน
- การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
- การประสานและร่วมมือกับองค์กรต่างๆเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำานักงานสาธารณสุข
ประจำาจังหวัด เป็นต้น
- การพัฒนาความร่วมมือด้านแหล่งทุนกับองค์กรนอกกรมสุขภาพจิต จนเกิดโครงการร่วมกัน
- การจัดประชุมระดับประเทศเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเสนอผลงาน ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
กับกรมสุขภาพจิต
3. ด้านระบบการดูแลรักษา
- ยาต้านเศร้าที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกในบัญชียาหลักแห่งชาติ
- ยาต้านเศร้ากลุ่มใหม่ ในการดูแลผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อน
- ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากชุมชนจนถึงสถานบริการตติยภูมิอย่างเป็นระบบ
- การสนับสนุนงานวิจัยแก่องค์กรทั้งในและนอกกรมสุขภาพจิต
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ท่ีประจำาอยู่ท่ีโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ ในด้าน
การดูแลรักษาผู้ป่วย
- การผลิตและเผยแพร่มาตรฐานการดูแลรักษาโรคซึมเศร้าสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และมีการจัดอบรมในเรื่องของการรักษาผูป้ ่วยโรคซึมเศร้าด้วยวิธีไม่ใช้ยาเช่น CBT, Satir’s model, Resilience,
Exercise therapy เป็นต้น
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เป็นต้น

4. ด้านการติดตามและประเมินผล
- การจัดตั้งผู้รับผิดชอบดูแลระบบเก็บข้อมูล
- การจัดทำาและเผยแพร่โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อช่วยในการบันทึก การส่งต่อ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- การวิเคราะห์ ข้อมูลและจำาแนกพื้นที่ตามความรุนแรงของปัญหา
ข้อแนะนำา/โอกาสพัฒนา
1. ควรเพิ่มการสนับสนุนแหล่งทุนจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น สปสช. สสส. องค์กรส่วนปกครอง ภาคเอกชน

2. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนตื่นตัว ผ่านทาง สื่อมวลชน social network กิจกรรมรณรงค์ หรือการประชุม
ต่างๆ มากขึ้น
3. พัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถงึ ตติยภูมิ และ พัฒนาทีมผู้เชี่ยวชาญสู่ในระดับสากล
4. บูรณาการงานสุขภาพจิตให้ไปในทิศทางเดียวกันและไม่ซ้ำาซ้อน
5. พัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งงานวิจัย ให้มีมาตรฐานในระดับสากล
6. พัฒนาเครื่องมือ โดยเฉพาะแบบคัดกรองที่ทำาให้การเข้าถึงบริการมากขึ้น
7. เพิ่มการผลิตจิตแพทย์และบุคลากรทางด้านจิตเวชเข้าสูร่ ะบบราชการอย่างต่อเนือ่ งและกระจายใน
ทุกพื้นที่
8. ควรเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงยาต้านเศร้ารุ่นใหม่ๆ โดยกลไกด้านราคา และ ด้านบัญชียาหลักแห่งชาติ
9. สนับสนุนให้เ กิดการคัดกรองและเฝ้า ระวั ง เชิ ง รุ ก ในประชาชนกลุม่ เสีย่ ง เช่ น เด็ ก และวั ย รุ ่น ใน
สถานศึกษา กลุ่มผู้ว่างงาน เป็นต้น
10. พัฒนาและเผยแพร่การรักษาผูป้ ่วยโรคซึมเศร้าด้วยวิธีการต่างๆทีม่ ีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการ
รักษาด้วยยา เช่น CBT , Stress management , Exercise therapy , Problem solving, Resilience , Satir’s
model เป็นต้น
2.13 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อด้านการบริโภคอาหาร โดยเน้น เรื่อง การลด หวาน มัน เค็ม
1. มาตรการควบคุมทางกฎหมาย
โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย คือ การแสดงข้อมูลบนฉลาก จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 182 (พ.ศ. 2541) เรื่อง ฉลากโภชนาการ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้ออาหารให้เหมาะกับ
สุขภาวะของตนเอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 นั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 กำาหนดการแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 (พ.ศ. 2541)
ในอาหารดังต่อไปนี้
(1) อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
(2) อาหารที่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย
(3) อาหารที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย
(4) อาหารอื่นตามที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำาหนด
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1) กำาหนดเงื่อนไขการแสดงการกล่าวอ้างทางโภชนาการ เช่น ลดน้ำาตาล ลดไขมัน ลดโซเดียม
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์สามารถลดสารอาหารดังกล่าวลงได้ 25% เมื่อเทียบกับสูตรปกติ
2) กำาหนดเงื่อนไขการแสดงการกล่าวอ้าง ข้อความที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น “เพื่อสุขภาพ” (Healthy)
อาหารจะต้องมีลักษณะ ไขมันต่ำา (low fat) ไขมันอิ่มตัวต่ำา (low saturated fat) โซเดียม ไม่เกิน 360 มิลลิกรัม
โคเลสเตอรอล ไม่เกิน 60 มิลลิกรัม วิตามินเอ บี1 บี2 โปรตีน แคลเซียม เหล็ก และใยอาหาร อย่างน้อยร้อยละ 10
ของ Thai RDI และได้มีแนวทางการแสดงปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ ให้เป็นแบบสมัครใจ ซึ่งแนะนำาให้แสดง
ปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในกรอบข้อมูลโภชนาการ โดยแสดงในตำาแหน่งต่อจากไขมันอิ่มตัว
จากผลสำารวจงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ได้แก่ มันฝรั่งทอดกรอบ
หรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือ
บิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ นัน้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่เี ด็กนิยมบริโภคมากที่สุด ซึ่งอาจมีส่วนทำาให้เด็กมีภาวะโภชนาการเกิน
ดังนั้นจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 305 (พ.ศ. 2550) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำาเร็จรูปที่
พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด โดยให้อาหารสำาเร็จรูปทีพ่ ร้อมบริโภคทันทีบางชนิดในภาชนะบรรจุพร้อมจำาหน่ายต่อผู้
บริโภคต้องแสดงฉลากโภชนาการและแสดงข้อความ “บริโภคแต่น้อยและออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ” และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จากการดำาเนินงานดังกล่าว ได้มีการจัดทำางานวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ศึกษาวิจัยสำารวจสถานการณ์การการใช้ฉลากโภชนาการของประชาชนไทย พ.ศ.2552
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสำารวจสถานการณ์การใช้ฉลากโภชนาการของประชาชนในประเทศไทย
การรู้จัก การเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ฉลากโภชนาการ โดยสุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 2,000 ตัวอย่าง จากทุกภาค
ของประเทศไทย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุม่ ประชากรทีม่ ีการศึกษาในระดับประถมศึกษา เป็นกลุม่ ที่
มีการรู้จัก เข้าใจ และประยุกต์ใช้ฉลากโภชนาการได้น้อยทีส่ ุด และไม่ได้มีเพียงแต่นักเรียนทีม่ ีอายุน้อยเท่านัน้ แต่
ยังครอบคลุมถึงกลุม่ ลูกจ้าง และประกอบอาชีพค้าขายทีม่ ีอายุ 41 ปีขึ้นไป ดังนัน้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้จัก
การเข้าใจ และการประยุกต์ใช้จึงจำาเป็นต้องเน้นไปที่กลุ่มดังกล่าวเป็นหลัก
(2) ศึกษาวิจยั สถานการณ์การแสดงฉลากอาหารสำาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิดภายหลังการบังคับ
ใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ. 2550
การสำารวจสถานการณ์การแสดงฉลากและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้ออาหารสำาเร็จรูปที่พร้อม
บริโภคทันทีบางชนิดภายหลังการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ. 2550 พบว่า ข้อมูล
ทั้งหมดของขนมขบเคี้ยวทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรือ
อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิตและเวเฟอร์สอดไส้ จำานวนทั้งสิ้น 1,263 ชนิด
พบการแสดงฉลากโภชนาการอย่างเดียว 1,160 ชนิด แสดงคำาแนะนำา 942 ชนิด และไม่แสดงทั้งฉลากโภชนาการ
และคำาแนะนำา 108 ชนิด ซึ่งขนมขบเคี้ยวที่ผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ. 2550 เรื่อง การ
แสดงฉลากของอาหารสำาเร็จรูปบางชนิด ให้ผ่อนผันได้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2551 หากไม่ปฏิบัติตามประกาศฯฉบับ
ดังกล่าว ถือว่าฝ่าฝืนมาตรา 6(10) ซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
จากผลการสำารวจการใช้ขอ้ มูลฉลากโภชนาการพบว่าผู้บริโภคยังเข้าใจได้ยาก จึงไม่ถกู นำาไปใช้ประโยชน์
เท่าที่ควร และปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มมีการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการที่หลากหลาย อาจทำาให้ผู้บริโภคเกิด
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ความสับสน อีกทัง้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายลดหวาน มัน เค็ม
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้พัฒนาหรือต่อยอดการแสดง
ฉลากโภชนาการ โดยศึกษารูปแบบสัญลักษณ์ทางโภชนาการที่อ่านและ
เข้าใจง่ายกว่าฉลากโภชนาการปัจจุบัน เพื่อนำาไปสู่การแสดงฉลากโภชนาการ
ทีเ่ หมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในการเลือกซื้อได้ตามความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยได้ออกประกาศกระสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากอาหาร
สำาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กำาหนดให้ขนม
ขบเคี้ยวทั้ง 5 ดังกล่าว โดยมีการนำาสารอาหารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้แก่ พลังงาน นา้ำ ตาล ไขมันและโซเดียมของ
อาหาร ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ มาแสดงค่าในรูปแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) ดังภาพ
บริเวณด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ ด้วยรูปแบบและขนาดตัวอักษร ที่เห็นได้ง่ายและอ่านได้ชัดเจน ควบคู่กับ
การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ พร้อมแสดงคำาแนะนำา “บริโภคแต่น้อยและออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ” ด้วย
1.2 การกำาหนดห้ามเติมน้ำาตาล น้ำาผึ้ง หรือวัตถุให้ความหวานอืน่ ใด รวมทัง้ กำาหนดให้แสดงข้อมูล
โภชนาการในนมดัดแปลงสำาหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำาหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารทารกและ
อาหารสูตรต่อเนื่องสำาหรับทารกและเด็กเล็ก
2. มาตรการรองรับการกำากับดูแล
2.1 ห้ามโฆษณานมดัดแปลงสำาหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำาหรับทารกและเด็กเล็ก และ
อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำาหรับทารกและเด็กเล็ก
2.2 การโฆษณาอาหารสำาเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
305 ต้องแสดงข้อความหรือเสียงทางสื่อโฆษณาว่า “บริโภคแต่น้อยและออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ”
2.3 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการ ตามหน่วยงานทีร่ ้องขอ รวมทัง้ จัด
กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้กบั นักเรียน เครือข่าย อย.น้อย อสม. และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ตระหนักถึงความ
สำาคัญของการมีโภชนาการที่ดี รวมทั้งปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมให้กับ อย.น้อย ในการเลิกบริโภคน้ำา
อัดลมและขนมกรุบกรอบ อันจะนำาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันการเกิดโรค
เรื้อรังไม่ติดต่อที่ยั่งยืนต่อไป
3. สิ่งที่จะดำาเนินการ
ขยายผลการบังคับใช้ฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร
1) ขยายผลการบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554
ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวทุกชนิด
2) ศึกษากลุ่มอาหารอื่นเพิ่มเติม คือ อาหารแช่เย็นและแช่แข็งสำาเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีท่รี บั ประทาน
เป็นมื้อหลัก (Ready-to-eat chilled and frozen meal)
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สำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจะแสดงฉลากโภชนาการ เมื่อมีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ เช่น ปราศจาก
น้ำาตาล (Sugar free) ตามทีก่ ฎหมายกำาหนดไว้ แต่ไม่กาำ หนดให้เครื่องดื่มทุกประเภท ต้องแสดงฉลากโภชนาการ
เพราะเป็นอาหารที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาวิจัยยืนยันชัดเจนว่า ปัญหาโรคอ้วน เกิดจากการดื่ม
เครื่องดื่มทีม่ ีรสหวาน ต่างจากผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 5 ชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305)
พ.ศ. 2550 ที่มีงานวิจัยรองรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของโรคอ้วน
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วิธีการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการและการดำาเนินชีวิตในประเทศ
กำาลังพัฒนา โดยเน้นการให้ความรูป้ ระชาชน การเปลีย่ นแปลงสภาพ
แวดล้อม การเปลี่ยนแปลงการจำาหน่ายอาหาร การจัดทำามาตรการ
ระดับชุมชน และการดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจ เช่น
- มาตรการให้ความรู้ที่จัดในโรงเรียน
- การออกแบบสภาพแวดล้อมและนโยบายด้านการขนส่ง : จำากัด
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สนับสนุนการเดินและขี่จักรยาน
- การออกแบบเมืองและชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ
- อาหาร : การเสนอตัวเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและจำากัดการตลาด
ที่รุกเข้ามาในกลุ่มเด็ก
- การริเริ่มในระดับชุมชน
- นโยบายเศรษฐกิจ เช่น การลดหย่อนภาษีการขาย เช่น ผัก ผลไม้ ถัว่
และปลา เป็นต้น และการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเป็นตัวกระตุ้น
ให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพเพิม่ มากขึน้
- การเพิ่มภาษีน้ำามันปิโตรเคมีและการลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งสาธารณะ

การควบคุมภาวะน้ำาหนักตัวเกินและอ้วน

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
- การดำ า เนิ น มาตรการและโปรแกรมของ
ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของ DCP2 ในเรือ่ ง การให้ความรูป้ ระชาชน การ
เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
การจำาหน่ายอาหารและการจัดทำ ามาตรการ
ระดับชุมชน ซึ่งวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 คณะ
รัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการ เรือ่ ง
การจัดการปัญหาภาวะนา้ำ หนักเกินและโรคอ้วน
โดยให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)
และคณะกรรมการอาหารแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ น
มาตรการอย่างเร่งด่วน ดังนี้
1. ยกร่างแผนปฏิบตั กิ ารทีร่ ะบุหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ชัดเจนภายใน 1 ปี
2. ใช้มาตรการลักษณะสีสญ
ั ญาณพร้อมคำาเตือน
ในอาหารที่มีไขมัน หรือน้ำาตาล หรือโซเดียม

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

- การจัดทำานโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันหรือลดภาวะน้ำาหนักเกินและอ้วน
ในประชาชนไทยเห็ น ได้ จ ากราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประเภทผัก ผลไม้ ยังคงมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์
ที่ดัดแปลงมาจากแป้ง ดังนั้นรัฐบาลควรเข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินการและประสาน
ความร่วมมือกับทุกระดับชั้นสังคม รวมถึงกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
- การวัดปริมาณผลลัพธ์ของมาตรการควบคุม
ภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วนอาจเห็นชัดใน
ระยะกลาง 3-5 ปีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลต้องอาศัยระยะเวลานาน
หลายปี ม าตรการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ นั้ น
ขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถในการเปลี่ ย นแปลง
โภชนาการและพฤติกรรมของประชากร
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 1 1 บางยุ ท ธศาสตร์ มี อุ ปสรรคต่ อ การขั บ
เคลื่อนการจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและ
โรคอ้วน เช่น การสนับสนุนการเปิดการค้าเสรี

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 3. มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีลำาดับความสำาคัญสูงเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2
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โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

3. ใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหาร ที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่เป็น
เพื่ อ จั ด การกั บ ปั ญ หาภาวะน้ำ า หนั ก เกิ น และ อันตรายมากขึน้ แนวทางทีเ่ น้นการเยียวยาภาย
หลังการเกิดปัญหา ดังนัน้ ควรดำาเนินยุทธศาสตร์
โรคอ้วน
4. จั ด ทำ า ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการตลาดเกี่ ย วกั บ ด้ า นสาธารณสุ ข ควบคู่ กั น ไปกั บ ยุ ท ธศาสตร์
อาหารที่มุ่งเป้าหมายไปยังเด็ก และมีผลต่อ ทางการค้า
ความรุนแรงของภาวะนา้ำ หนักเกิน โรคอ้วน และ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำาเนินการจัดทำาแผน
ปฏิบัติการ
DCP2 = Disease Control Priority in Developing countries, 2nd edition

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

การควบคุมภาวะน้ำาหนักตัวเกินและอ้วน

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
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- การรณรงค์ ลดหวาน มัน เค็ม
- คนไทยไร้พุง
- การตลาดอาหารสำาหรับเด็กในโรงเรียน
- เด็กไทยไม่กินหวาน
- การควบคุ ม ขนมขบเคี้ ย วและการแสดง
สัญลักษณ์ทางโภชนาการในรูปแบบขอสัญญาณ
ไฟจราจร
- การแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 (พ.ศ. 2541)
ในอาหาร
- การกำาหนดห้ามเติมน้ำาตาล น้ำาผึ้ง หรือวัตถุ
ให้ความหวานอื่นใด รวมทั้งกำาหนดให้แสดง
ข้อมูลโภชนาการในนมดัดแปลงสำาหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำาหรับทารกและ
เด็ ก เล็ ก และอาหารทารกและอาหารสู ต ร
ต่อเนื่องสำาหรับทารกและเด็กเล็ก

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

- ควรตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเกี่ยว
กับการประกอบอาหารของสถานการประกอบ
กิจการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับ
ความคุ้มครองในการบริโภคอาหาร
- ควรเร่งผลักดันมาตรการและนโยบายต่าง
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ให้เป็นรูปธรรม
- ควรบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
- ควรมีการควบคุมคุณภาพของขนมขบเคี้ยว
เช่ น วั ต ถุ ดิ บ , การผลิ ต ออกกฎหมายหรื อ
ข้อกำาหนดที่ชัดเจนแก่ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวและ
ดู แ ลในเรื่ อ งของการโฆษณาไม่ ใ ห้ เ กิ น ความ
เป็นจริง
- ควรมีการกำาหนดคุณประโยชน์สารอาหาร
ขัน้ ตา่ำ ทีจ่ ะได้รบั จากขนม และรณรงค์ให้เห็นคุณ
และโทษของขนมขบเคี้ยวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

- ไม่มี

การควบคุมการบริโคอาหาร

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีลำาดับความสำาคัญสูงเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2
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1. Educational Intervention โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกกำาลังกายผ่านทางโรงเรียน ผูใ้ ห้บริการทางสุขภาพ สถานทีท่ าำ งาน
และสื่อทั่วไป
2. Transportation Policy and Environmental Design e.g. limit
the role of automobile, promote walking and bicycle riding,
design cities and towns to promote health
3. มาตรการระดับชุมชน(Intervention at the community level)
4. นโยบายเชิงเศรษฐศาสตร์(Economic Policies)มีผลอย่างชัดเจน
ต่อพฤติกรรมและเลือกสิ่งต่างๆของผู้บริโภค เช่น การใช้รถยนต์มัก
จะถูกส่งเสริมโดยการสร้างทางด่วน ที่จอดรถและการใช้ภาษีที่ต่ำา
สำาหรับน้ำามัน

กระตุ้นการออกกำาลังกาย

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
- การดำาเนินงานของประเทศไทยที่ผ่านมาเน้น
ไปทีก่ ารสร้างกระแสการออกกำาลังกายในระดับ
มวลชนและการให้ความรู้และส่งเสริมเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกายในภาคส่วนต่าง ๆ โดยผ่าน
ทางการรณรงค์และกิจกรรมของชมรมสุขภาพ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับการออก
กำาลังกายของประชาชนส่วนมาตรการอื่น ๆ
นั้นพบว่าประเทศไทยยังไม่ได้ดำาเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร กฎหมายบังคับให้นำา
ภาษีบุหรี่และสุราอย่างน้อยร้อยละ 2 มาใช้
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ใน 2 ด้าน
คือ ควบคุมสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมที่เป็น
อุปสรรคต่อการออกกำาลังกาย และส่งเสริมหรือ
สร้างแรงจูงใจ

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
- การพั ฒนาองค์ ค วามรู้ และการวิ จัย ที่ เกี่ ย ว
กับกิจกรรมทางกายในบริบทของประเทศไทย
ในอัตราที่ยังน้อยอยู่ เช่น ศึกษาพัฒนาเครื่อง
มือวัดกิจกรรมทางกายซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และพฤติกรรมรวมทัง้ ลักษณะทางกายภาพของ
คนไทย
- การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ ต่อกิจกรรม
ทางกายพบว่าประเทศไทยได้มกี ารก่อสร้างสวน
สาธารณะและลานกีฬาเพิ่มขึ้น แต่ยังขาดการ
จัดให้มีทางจักรยานเฉพาะเพื่อความปลอดภัย
และการมีทางเท้าที่สะดวกร่มรื่น
- มาตรการทางภาษีของประเทศไทยในปัจจุบนั
ยังจำากัดอยูใ่ นขอบเขตของมาตรการการส่งเสริม
กีฬา ควรนำามาใช้ในมาตรการอื่นๆ ได้ เช่น การ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำาลังกาย
- สนับสนุนให้การออกกำาลังกายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำาเนินชีวิตประจำาวัน พร้อมทั้งมีการ
จั ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การออกกำ า ลั ง กาย
ในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว สถานที่ทำางาน

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำาคัญสูงเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2
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มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

สถาน ประกอบการ และสถานทีส่ าธารณะ เพือ่
ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการออก
กำาลังกายได้ง่ายสะดวก และปลอดภัย
- ควรมีแนวทางการดำาเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างจริงจังและควรมีการ
ควบคุมกำากับให้เป็นไปตามนโยบาย

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
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มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

- เพิ่มความครอบคลุมของการคัดกรอง
- เพิ่มการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงในประชากร
และจัดให้มีแผนงานสำาหรับการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบกับกลุ่มเสี่ยงที่ค้นหามาได้ มี
การป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างจริงจังใน
กลุ่มเสี่ยงสูง
- การประเมินผลการดำาเนินงานในภาพรวม

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

- มีการแนะนำาให้ใช้นโยบายร่วมกับมาตรการรายบุคคลและในชุมชน - นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ควบคุมป้องกัน
ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
โรคเรื้ อ รั ง ของประเทศไทยโดยกระทรวง
- การรักษามีการแนะนำามาตรการและตัวยาต่างๆ
สาธารณสุขเป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายต่างๆ
ทั้งในและนอกกระทรวง ภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน เช่น ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
พ.ศ. 2554 – 2563 โครงการสนองน้ำาพระราช
หฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
- การรักษา มียาที่ได้รับการแนะนำาใน DCP2
อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

โรคเบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือดสมอง

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีลำาดับความสำาคัญสูงเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2
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1. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคของสมาคมอุรเวชช์แห่ง
ประเทศไทย
2. การให้ยาขยายหลอดลมกลุม่ beta 2-adrenogic agonists
เช่น sulbutamol และ ยากลุ่ม antichol-energics เช่น
ipratropium bromide ในผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางขึ้นไป
3. การแนะนำาให้ใช้ยาพ่น corticosteroid ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
หนัก
4. การแนะนำาให้ใช้ oxygen therapy ในผู้ป่วยที่มีอาการ
หนักมาก
5. การให้ความรู้ในการใช้ยาโดยเภสัชกรโดยในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา พบว่า การสอนการใช้ยาให้ผู้ป่วยผ่านงาน clinical
pharmacy และ pharmaceutical care
6. ข้อแนะนำาจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยให้ผู้ป่วย
ฝึกการออกกำาลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน (endurance
exercise) และการฝึกกล้ามเนื้อหายใจ ซึ่งแนะนำาให้ดำาเนิน
การตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
7. การแนะนำาให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ในรายที่ยังสูบอยู่

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

- ส่งเสริมการใช้แนวทางเวชปฏิบัติในบุคลากร
ทางการแพทย์เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
- เน้นการส่งเสริมและป้องกันในเรือ่ งการรณรงค์
เรื่องการงดสูบบุหรี่ ดูรายละเอียดในเรื่องการ
บริโภคยาสูบ

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีลำาดับความสำาคัญสูงเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

การบำาบัดรักษา การให้ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ ว ย COPD ใน
ประเทศที่กำาลังพัฒนา
1. การให้ยา sulbutamol และ ipratropium bromide
2. การให้ยา Corticosteroid พ่นสำาหรับ
ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางขึ้นไป
3. Home oxygen therapy for highincome household in middleincome developing countries.
4. Educational particularly on
appropriate use of medication

ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
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การเข้าถึงการบริการเลิกบุหรี่

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

การบริการคลินิกเลิกบุหรี่ยังไม่แน่ชัดว่ามีการ
ดำาเนินการไปมากน้อยเพียงใด
การป้องกัน
1. การเพิ่มภาษียาสูบ
- ข้อเสนอแนะของ DCP2 อ้างอิงตาม The
Global Framework Convention on Toการบริโภคยาสูบ 2. การจำากัดสถานที่สูบ
3. การให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลด้านของการ bacco Control (FCTC) (WHO,2003) โดย
การดำาเนินงานตามมาตรการสอดคล้องด้าน
บริโภคยาสูบ
1. ภาษีและการควบคุมราคา
4. การห้ามโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
2. การควบคุมการผลิต-จำาหน่ายยาสูบและการ
5. การต่อต้านการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย
ปรับเปลี่ยนบริบทการเสพ(ควบคุมการเข้าถึง)
3. การควบคุมพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่
4. การควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
5. การให้ความรู้รณรงค์โน้มน้าว
6. การพัฒนาและบังคับใช้ และเพิ่มเติมตาม
มาตรการที่สำาคัญต่อการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ (MPOWER) (WHO,2008)

การบำาบัดรักษา

การบริโภคยาสูบ

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีลำาดับความสำาคัญสูงเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2

- จั ดสรรรายได้ จ ากภาษี ย าสู บ ในการ
สนับสนุนงบประมาณสำาหรับนโยบาย
และกิจกรรมการควบคุมยาสูบ การจัด
บริการสุขภาพ เพิ่มเติมจากการสร้าง
เสริมสุขภาพ
- เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ในประชาชนที่
ด้อยการศึกษาและอ่านหนังสือไม่ออก
โดยการใช้รูปภาพเป็นคำาเตือนบนซอง
บุหรี่
- เพิ่ ม กลุ่ ม เป้ า หมายในการรณรงค์
สื่อสารเพื่อให้เกิด ค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบ
บุ ห รี่ ได้ แ ก่ บิ ด า มารดา และผู้ นำ า
สั ง คมในทุ ก สาขา ตั้ ง แต่ นั ก การเมื อ ง
นักแสดง นักกีฬา ครู แพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และพระภิกษุ โดยสถาบัน
สือ่ มวลชนจะมีบทบาทสูงสุดในการสร้าง
ค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่ให้แก่สังคม

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
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1. ติดตามการบริโภคยาสูบและนโยบายการ
ป้องกัน
2. ป้องกันประชาชนจากการบริโภคยาสูบ
3. ให้ความช่วยเหลือการเลิกบริโภคยาสูบ
4. เตือนเกี่ยวกับอันตรายจากยาสูบ
5. บังคับใช้กฎหมายการห้ามโฆษณา การส่ง
เสริมการขายและการสนับสนุน
6. เพิ่มภาษียาสูบ
- กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ทำาแผนยุทธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ปี 2553-2557 เป็น
แม่ บ ทในการดำ า เนิ น การควบคุ ม การบริ โ ภค
ยาสูบ ประกอบด้วยการปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ยาสูบและการปรับปรุงระบบการบริหารการจัด
เก็บภาษียาสูบเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุม
ยาสูบ

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้าน
สุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
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มาตรการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สารพิษ
2. การส่งเสริมการใช้บริการขนส่งมวลชนแทนการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล
3. การจำากัดการปล่อยของเสียที่เป็นพิษ
4. การติดตามดูแลคุณภาพอากาศในช่วงเวลาทีม่ คี วาม
เสี่ยงด้านมลพิษสูง
5. จัดทำาคู่มือเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
6. มาตรการทางเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีที่สร้าง
มลพิษน้อยกว่า
7. การปรับปรุงน้ำามันดีเซลให้มีส่วนประกอบของสาร
ซัลเฟอร์น้อยลง
8. พัฒนาเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
9. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้รถช่วงจราจรคับคั่ง
10. กำาหนดให้โรงงานไฟฟ้ามีระบบการกรองเพื่อลด
การปล่อยสาร
11. การติดตามดูแลคุณภาพอากาศ

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

- การลงทุนด้านวิจัยเพื่อศึกษาผลกระ
ทบด้านสุขภาพและมาตรการเฉพาะกลุม่
ประชากร
- การประเมินสถานการณ์เพื่อนำาไปใช้
ในการพัฒนากลยุทธ์ควบคุมมลพิษ
- การส่งเสริมให้มกี ารรีไซเคิลและการใช้
วัสดุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
- การติ ด ตั้ ง หรื อ ใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ลด
มลพิษทางอากาศ ณ แหล่งผลิต
- การส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

1. Control coal-fire power plant emissions through high
chimneys and other means
2. Reduce lead in gasoline
3. Control SO2 by de-sulfuring residual fuel oil
4. Ban asbestos in brake linings

การส่งเสริมและการป้องกันมลพิษทางอากาศ

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีลำาดับความสำาคัญสูงเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2
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1. Primary prevention
- การให้ Hepatitis B Vaccine
- การลดการบริโภคแอลกอฮอล์
- Dietary intervention เช่น หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มี
การปนเปื้อนสาร Aflatoxin
2. Early detection and secondary prevention e.g. Screening
for liver cancer, Serum for alpha-fetoprotein, Ultrasound
3. Diagnosis and Treatment ไม่มีข้อเสนอพิเศษใด ๆ เนื่องจาก
มะเร็งตับมีอันตรายสูงมาก
4. Palliative care
- Inexpensive oral analgesics(aspirin to opiates)

มะเร็งตับ

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
- การให้วคั ซีนโรคตับอักเสบบีในเด็กตามแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)
- รายละเอียดในมาตรการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์
- การรณรงค์ไม่กินอาหารดิบ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของ
มะเร็งตับ
- การรณรงค์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง ได้แก่
อาหารที่มีราขึ้น อาหารใส่ดินประสิว และไนไตรซามีน
เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้ม แหนม ไส้กรอก เบคอน
- การพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาลเพื่อให้มีการ
คัดกรองโรค
การพัฒนา
1. โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งสามารถให้ primary
treatment มะเร็งประเภทต่าง ๆ เช่น การผ่าตัดได้
2. ระดั บ โรงพยาบาลศู น ย์ แ ละโรงพยาบาลที่ เ ป็ น
โรงเรียนแพทย์สามารถให้การรักษา advance
treatment ได้
3. พัฒนาศูนย์มะเร็งระดับภูมิภาคจำานวน 6 ศูนย์ใน
พืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการดูแลระดับ tertiary
care สถานพยาบาลระดับต่างๆ ให้การรักษาเพื่อลด
อาการเจ็บปวดเนื่องจากโรคมะเร็ง

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีลำาดับความสำาคัญสูงเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2

- รณรงค์สื่อสารให้ประชาชนตระหนัก
และลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ดโรคเป็ น
ระยะอย่างต่อเนื่อง
- ความครอบคลุมของการตรวจสารก่อ
มะเร็งในอาหาร
- ส่งเสริมการใช้แนวทางคัดกรอง มะเร็ง
ตับและแนวทางการส่งต่อ

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
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- แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย
1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการ
แพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรม
3. การตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม

- เริ่มดำาเนินการโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 ในสตรีอายุ 35-60 ปี
- โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัด ปี
2554 โดยการทำา Pap smear

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

- สนับสนุนให้มีการอบรมแพทย์เฉพาะ
ทางด้านรังสีวินิจฉัย
- สนับสนุนให้โรงพยาบาลศูนย์และโรง
พยาบาลทั่วไปมีเครื่อง Mammogram
- ตั้งคลินิกเต้านมในโรงพยาบาลศูนย์
เพื่อรับการส่งต่ออย่างเป็นระบบ

- กระทรวงสาธารณสุขควรประกาศเป็น
นโยบายที่ชัดเจนในการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาล
- ควรส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้าน
เซลล์วิทยา

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

- ไม่มี

มะเร็งเต้านม

- ไม่มี

มะเร็งปากมดลูก

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
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1. การควบคุมการโฆษณาอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง
2.การลดความสามารถในการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ได้แก่ การ
ควบคุมการจำาหน่าย การจำากัดอายุ การผูกขาด ระบบภาษีและการ
ควบคุมราคา
3. การบำาบัดรักษาและฟืน้ ฟูแก่ผดู้ มื่ แอลกอฮอล์โดยการให้คาำ ปรึกษา
แบบสั้น (brief advice) โดยใช้แพทย์คลินิกระดับปฐมภูมิ
4. การสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ทางลมหายใจในผู้ขับขี่พาหนะ
5. การรณรงค์และให้ความรู้

การติดสุราและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
1. มีการจำากัดเวลาในการโฆษณาเฉพาะเวลา 22.0005.00 น.
2. มีการควบคุมการจำาหน่าย เช่น การจำากัดอายุที่ 18 ปี
เคยมีการผูกขาดแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นเสรี ระบบภาษี
สุราขาวร้อยละ 25 วิสกี้ร้อยละ 50 บรั่นดีร้อยละ 40
3. กำาหนดให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตขายสุราประเภทขายปลีก
(ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4) ขายสุราเฉพาะตั้งแต่
เวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา
17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา
4. มีการบำาบัดรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปตามสิทธิการ
รักษา มีการบำาบัดผู้ต้องขัง มีบริการในสถานพยาบาล
เฉพาะ เช่ น สถาบั น ธั ญ รั ก ษ์ มี ก ารฟื้ น ฟู แ ก่ ผู้ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ เช่น กรมสุขภาพจิต และ brief advice
ได้ถูกนำามาปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการรักษา
5. มีการกำาหนด Blood alcohol level ที่ 50 mg%
6. มีการรณรงค์และให้ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง
เทศกาล เช่น เมาไม่ขับ

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีลำาดับความสำาคัญสูงเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2

- เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กระตุ้นให้เกิดความตระหนักในภาคี
เครื อ ข่ า ย/หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรมสรรพาสามิต
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ร
ภาครัฐที่มีพันธกิจด้านอื่นเป็นหลัก เพื่อ
ให้เห็นความสำาคัญของการแก้ไขปัญหา
แอลกอฮอล์เป็นลำาดับต้น ๆ
- จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
- มีการติดตามประเมินผลนโยบายอย่าง
เป็นระบบ
- ใช้ น โยบายภาษี เ พื่ อ ลดการบริ โ ภค
มากกว่ า เพื่ อ ปกป้ อ งอุ ต สาหกรรม
แอลกอฮอล์ในประเทศ
- การขยายเขตห้ามดื่มแอลกอฮอล์รอบ
สถานศึกษาและในหอพัก ภาพคำาเตือนบน
บรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง เน้นการพัฒนาการ
บังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็ง และให้อยู่

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
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มาตรการที่แนะนำาใน DCP2

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ
ในบรรทัดฐานของผู้รับผิดชอบมากขึ้น
โดยเฉพาะในระดับจังหวัด อย่างน้อย
ร้ อ ยละ70 ของจั ง หวั ด ทั้ ง หมด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ควรมี ก ฎหมายบั ง คั บ ผู้ ติ ด สุ ร าเข้ า
บำ า บั ด รั ก ษา เนื่ อ งจากผู้ ป่ ว ยติ ด สุ ร า
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี แ รงจู ง ใจที่ จ ะรั ก ษา
ผู้ ที่ เ ดื อ ดร้ อ นส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากผู้ป่วย
- เพิม่ การคัดกรองผูต้ ดิ สุราและสนับสนุน
ความช่วยเหลือแต่เนิ่น ๆ
- มีการบูรณาการการบำาบัดรักษาผูเ้ สพติด
สุราเข้าไปในหลักสูตรการแพทยศาสตร์
ศึกษา
- ควรมี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผล
เช่ น รายงานผลการบำา บั ด รั ก ษาผู้ ติ ด
สุราระดับชาติ การประเมินการกลับไป
ติดสุราซ้ำา โดยสนับสนุนการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์โลกในการลดอันตรายจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการ

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
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มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

สนับสนุนให้มเี วทีในระดับสากล เพือ่ เริม่
ต้นการผลักดันไปสู่กรอบ อนุสัญญาว่า
ด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในอนาคต

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้าน
สุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
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1. ขยายการเข้าถึงบริการในระดับปฐมภูมิ
2. การพัฒนามาตรการด้านการส่งเสริมป้องกัน
3. การเข้าถึงยาต้านเศร้า โดยเฉพาะยากลุ่ม SSRIs
4. การรักษาด้วยการไม่ใช้ยา เช่น CBT, Problem solving

โรคซึมเศร้า

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2
1. ด้านส่งเสริมป้องกัน
การรณรงค์ให้เกิดความตระหนักผ่านทางสือ่ ทุกชนิด
กิจกรรมต่างๆของกรมสุขภาพจิตที่สนับสนุนการ
ดำาเนินการ
การพั ฒ นาและเผยแพร่ เ ครื่ อ งมื อ คั ด กรองที่ มี
มาตรฐานและใช้งานง่าย ประชาชนเข้าถึงการคัดกรอง
มากขึ้น
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขด่านหน้า
2. ด้านเครือข่ายและองค์กรสนับสนุน
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการ
ดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
การประสานและร่วมมือกับองค์กรต่างๆเช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำานักงานสาธารณสุข ประจำา
จังหวัด เป็นต้น
การพัฒนาความร่วมมือด้านแหล่งทุนกับองค์กรนอก
กรมสุขภาพจิต จนเกิดโครงการร่วมกัน

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการสำาหรับกลุ่มโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มีลำาดับความสำาคัญสูงเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2

1. ควรเพิ่มการสนับสนุนแหล่งทุนจาก
หน่วยงานอืน่ ๆ เช่น สปสช. สสส. องค์กร
ส่วนปกครอง ภาคเอกชน เป็นต้น
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคประชาชนตื่ น ตั ว
ผ่านทาง สื่อมวลชน social network
กิจกรรมรณรงค์ หรือการประชุมต่างๆ
มากขึ้น
3. พัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาตั้งแต่
ระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ และ พัฒนาทีม
ผู้เชี่ยวชาญสู่ระดับสากล
4. บู ร ณาการงานสุ ข ภาพจิ ต ให้ ไ ปใน
ทิศทางเดียวกันและไม่ซ้ำาซ้อน
5. พั ฒนาด้ านข้ อ มู ล ข่ าวสาร รวมทั้ ง
งานวิจัย ให้มีมาตรฐานในระดับสากล
6. พัฒนาเครื่องมือ โดยเฉพาะแบบคัด
กรองที่ทำาให้การเข้าถึงบริการมากขึ้น
7. เพิ่มการผลิตจิตแพทย์และบุคลากร
ทางด้านจิตเวชเข้าสู่ระบบราชการอย่าง
ต่อเนื่องและกระจายในทุกพื้นที่

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
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มาตรการที่แนะนำาใน DCP2

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
8. ควรเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงยา
ต้านเศร้ารุ่นใหม่ๆ โดยกลไกด้าน ราคา
และ ด้าน บัญชียาหลักแห่งชาติ
9. สนับสนุนให้เกิดการคัดกรองและเฝ้า
ระวังเชิงรุกในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น
เด็กและวัยรุ่นในสถานศึกษา กลุ่มผู้ว่าง
งาน เป็นต้น
10. พั ฒ นาและเผยแพร่ ก ารรั ก ษาผู้
ป่ ว ยโรคซึ ม เศร้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆที่ มี
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากการรักษา
ด้วยยา เช่น CBT , Stress management , Exercise therapy, Problem
solving, Resilience, Satir’s model
เป็นต้น

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ
การจั ด ประชุ ม ระดั บ ประเทศเพื่ อ ให้ เ ป็ น เวที
แลกเปลีย่ นและเสนอผลงาน ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
กับกรมสุขภาพจิต
3. ด้านระบบการดูแลรักษา
ยาต้านเศร้าที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
ยาต้านเศร้ากลุ่มใหม่ ในการดูแลผู้ป่วยที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
ระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ยจากชุมชนจนถึงสถานบริการ
ตติยภูมิอย่างเป็นระบบ
การสนับสนุนงานวิจยั แก่องค์กรทัง้ ในและนอกกรม
สุขภาพจิต
การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่
ประจำาอยูท่ โี่ รงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ ในด้าน
การดูแลรักษาผู้ป่วย
การผลิตและเผยแพร่มาตรฐานการดูแลรักษาโรค
ซึมเศร้าสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญและมีการจัดอบรมในเรือ่ งของการรักษา
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยวิธีไม่ใช้ยาเช่น CBT , Satir’s
model , Resilience, Exercise therapy เป็นต้น
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4. ด้านการติดตามและประเมินผล
การจัดตั้งผู้รับผิดชอบดูแลระบบเก็บข้อมูล
การจัดทำาและเผยแพร่โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อช่วย
ในการบันทึก การส่งต่อ และการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลและจำาแนกพื้นที่ตามความ
รุนแรงของปัญหา

มาตรการที่ประเทศไทยดำาเนินการ

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

แหล่งข้อมูล : สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

มาตรการที่แนะนำาใน DCP2

บทที่ 5 บทสรุปจ�กก�รเข้�ร่วมประชุมระดับสูง
การประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (High - level
Meeting of the United Nations General Assembly on the Prevention and Control of NCDs) วันที่
9 - 10 กันยายน 2554 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การประชุมระดับสูงครั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับ
เคลือ่ นการดำาเนินการของโลก และเกิดพันธสัญญาในการนำาแผน The Global Strategy for the Prevention
and Control of NCDs และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (2008 - 2013 NCDs
Action Plan) สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เน้นที่ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนา และความท้าทายต่างๆ ในกลุ่ม
ประเทศกำาลังพัฒนา จากโรคไม่ติดต่อหลัก 4 กลุม่ หลัก ได้แก่ กลุม่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจขาด
เลือด อัมพฤกษ์อัมพาต โรคหลอดเลือดส่วนปลาย โรคความดันโลหิตสูง ) มะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (โรค
หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด) และเบาหวาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงร่วม 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การบริโภคยาสูบ การบริโภค
แอลกอฮอล์ท่ีบ่ันทอนสุขภาพ การขาดกิจกรรมทางกาย และการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและไม่เหมาะสม คณะ
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จำานวน
18 ท่าน ประกอบด้วย จากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมี รมช. ต่อพงษ์ ไชยสาส์น เป็นหัวหน้าคณะ จำานวน 12 ท่าน
จากกระทรวงศึกษาธิการ 2 ท่าน จากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 ท่าน จากเครือข่ายการควบคุมการ
บริโภคยาสูบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 ท่าน และกระทรวงการต่างประเทศ 2 ท่าน
การประชุมประกอบด้วย
1. Plenaries หัวหน้าคณะของผู้แทนแต่ละประเทศกล่าวแถลงจุดยืน บทบาท แลกเปลีย่ นความสำาเร็จ
จุดเด่นและประเด็นสำาคัญในการดำาเนินงานของประเทศ ตลอดจนให้พนั ธสัญญาในการร่วมกันขจัดปัญหาโรคไม่ตดิ ต่อ
2. โต๊ะกลม 3 ประเด็นย่อย ซึ่งผู้แทนแต่ละประเทศได้ถกแถลง แลกเปลี่ยนความสำาเร็จ จุดเด่นและ
ประเด็นสำาคัญในการดำาเนินงานของประเทศ ตลอดจนเสนอข้อเรียกร้องบทบาทของประชาคมโลก
2.1 The rising incidence, development and other challenges and the social and
economic impact of non-communicable diseases and their risk factor
2.2 Strengthening national capacities, as well as appropriate policies, to address
prevention and control of non - communicable diseases
2.3 Fostering international cooperation, as well as coordination, to address
non-communicable diseases
3. การประชุมคู่ขนานในหัวข้อ The Road to Universal Health Coverage (UHC): Perspective
from Brazil, Ghana, Germany and Thailand ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้ร่วมอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทาง กลไก กระบวนการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของงานหลังจากมี UHC ผลลัพธ์และผลกระทบ
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เอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับสูง
เอกสารปฏิญญาการเมือง “Political Declaration of the High-level Meeting of the General
Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable diseases : 66th session A/66/L 1”
เป็นฉันทามติและพันธกรณีของผู้นำาระดับสูง สรุปสาระสำาคัญหลัก ดังนี้

ความท้าทายของการระบาดโรคไม่ติดต่อและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนา
1. โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ อัมพฤกษ์อัมพาต โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และมะเร็ง
เป็นปัญหาทีม่ ีขนาดทีเ่ ปรียบเทียบเสมือนการระบาด (epidemic) ได้คร่าชีวิตประชาชนประมาณ 36 ล้านคนใน
แต่ละปี (องค์การอนามัยโลก ค.ศ.2008) มีผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประเทศกำาลังพัฒนา นำาไปสู่ความไม่เสมอภาคระหว่างประเทศและประชาชนมากขึ้น
2. ผูน้ าำ ประเทศตระหนักถึงความเชือ่ มโยงของปัจจัยเสี่ยงร่วมหลักได้แก่ การใช้ยาสูบ การดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระดับที่เสี่ยงต่อสุขภาพ อาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ประชาชน
อาศัย และวิถีชีวิตของประชาชนเป็นปัจจัยที่กำาหนดสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้แก่ ความยากจน การขาดการศึกษา
การกระจายความมัง่ คั่งทีไ่ ม่สมดุล การเข้าสูส่ ังคมเมืองอย่างรวดเร็ว สังคมผูส้ ูงอายุ เศรษฐกิจ สังคม เพศ ปัจจัย
กำาหนดด้านการเมือง พฤติกรรมและสิง่ แวดล้อมเหล่านีเ้ ป็นปัจจัยทีส่ ่งผลให้โรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ทุกวัย ทุกเพศ ทุกเชื้อชาติและในทุกระดับของรายได้ อย่างไรก็ตามพบว่าสัดส่วนมากขึ้นในประชาชนกลุม่ ยากจน
กลุ่มเสี่ยง ในประเทศกลุ่มกำาลังพัฒนา และมีผลต่อเพศชายและหญิงแตกต่างกัน

การตอบสนองต่อความท้าทาย: ภาครัฐและภาคประชาสังคม
1. ในเบือ้ งต้นผูน้ ำาประเทศมีความตระหนักถึงความจำาเป็นทีจ่ ะต้องตอบสนองต่อปัญหาโรคไม่ติดต่อ
มีความเห็นร่วมกันที่ตอ้ งมีการดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการต่อสู้กบั โรคเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากสังคม
ทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ รวมทั้งในการช่วยเหลือรัฐสมาชิกในประเทศกลุ่มกำาลังพัฒนา
2. การดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศรวมถึงการคำานึงถึงสุขภาพในทุกนโยบาย
(health in all policies) การคร่อมงานของแต่ละกระทรวง ได้แก่ การศึกษา เกษตรกรรม พลังงาน คมนาคม
การสื่อสาร การวางผังเมือง สิ่งแวดล้อม แรงงาน การค้าและอุตสาหกรรม การคลัง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. เน้นความสำาคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในระดับท้องถิ่น จังหวัด ประเทศและภูมิภาคในการ
ต่อสู้กบั โรคไม่ตดิ ต่ออย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเพิ่มหรือให้มีทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเครื่องมือเทคโนโลยีท่ี
เพียงพอ
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4. การป้องกันเป็นสิ่งสำาคัญพื้นฐานของการตอบสนองดังกล่าวโดยลดโอกาสสัมผัสปัจจัยเสี่ยงหลัก ในขณะ
เดียวกันต้องเพิ่มศักยภาพของประชาชนทั้งรายกลุ่มและบุคคลให้ฉลาดเลือกเพื่อสุขภาพในแบบแผนการดำาเนินชีวติ

การลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
การดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ
1. กระตุ้นให้เกิดนโยบายสาธารณะทีเ่ กิดจากหลายภาคส่วน โดยสร้างสภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมสุขภาพ
เพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนมีทางเลือกด้านสุขภาพ นำาไปสู่การมีวิถีชีวิตสุขภาพ
2. การให้ขอ้ มูลข่าวสารผ่าน public awareness campaigns และแผนงานโครงการทั้งในและนอกสถาน
ศึกษา เป็นปัจจัยสำาคัญในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเพื่อเพิ่ม evidence-based health education และ
health literacy ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกในหลายประเทศ
3. Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ส่งเสริมการอนุวัติ FCTC ในภาพรวม
ประเด็นการใช้มาตรการด้านราคาหรือมาตรการด้านภาษีที่มีประสิทธิผลในการลดการบริโภคยาสูบ
4. ส่งเสริมการนำา WHO Global Strategy on Diet ,Physical Activity and Health ไปใช้ผ่านนโยบาย
และแผนปฏิบัตกิ าร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาหารที่ดตี อ่ สุขภาพ เพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายในประชากรทั่วไปอย่าง
สม่ำาเสมอ เช่น ในชีวิตประจำาวัน วิชาพลศึกษาในโรงเรียน การวางผังเมือง การขนส่งสาธารณะ การสนับสนุนแผน
งานสุขภาพดีในวิถีชีวิตของสถานที่ทำางาน มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในสวนสาธารณะหรือสถานที่ออกกำาลังกาย
5. ส่งเสริมการนำา WHO Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol ไปใช้และแปลง
สู่แผนปฏิบัติการในประเทศ
6. ควบคุมการตลาดและการโฆษณาในเรื่องอาหารทัง้ ในภาพรวมและในส่วนทีเ่ กี่ยวกับเด็ก สนับสนุน
นโยบายการผลิตอาหารทีด่ ีต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่นและสร้างโอกาสในการพัฒนาเพื่อให้เกิดนโยบายที่ผลลัพธ์
สู่การมีความปลอดภัยด้านอาหาร
7. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนซึ่งมีผลสำาคัญต่อการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและ
ภาวะทุโภชนาการ ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคไม่ตดิ ต่อเมื่ออายุมากขึ้น และให้อ้างอิงตาม international code
of marketing of breast milk substitutes and subsequent relevant WHA resolutions ซึ่งให้ความสำาคัญ
กับการป้องกันต่อการตลาดที่ผิดจรรยาบรรณ

ความร่วมมือระหว่างประเทศและภาคีเครือข่าย
1. เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการสนับสนุนแผนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อทั้งในระดับชาติ
ภูมิภาค และระดับโลก ผ่านการแลกเปลี่ยน best practice ด้านส่งเสริมสุขภาพ กฎหมาย ความเข้มแข็งของระบบ
สุขภาพ การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ การพัฒนาโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ การวินิจฉัย การกระจายเทคโนโลยี
ยาและวัคซีนที่มีคุณภาพและประสิทธิผล
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2. ได้มีการระบุประเด็นเรื่องสิทธิในการใช้ความยืดหยุน่ ของความตกลง TRIPS ในการส่งเสริมการ
เข้าถึงยา ในลักษณะที่คลุมเครือและขึ้นกับการตีความ ในบริบทของ medicines โดยรวม ไม่ใช่เฉพาะยาที่ essential
อย่างไรก็ตามไม่มกี ารอ้างอิงถึงความตกลงสำาคัญในเรื่อง agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights, The Doha Declaration on TRIPS Agreement and Public Health และ The Global
Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property

การติดตามและประเมินผล
1. เพิ่มความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง ระบบติดตาม รายงานผลการสำารวจในระดับชาติ โดยบูรณาการ
ในระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติท่มี ีอยู่ รวมทั้งติดตามการสัมผัสต่อปัจจัยเสี่ยง ผลลัพธ์ ปัจจัยกำาหนดด้านสังคม
และเศรษฐกิจ การตอบสนองของระบบสุขภาพ
2. ผู้นำาประเทศเห็นด้วยว่ามีความจำาเป็นที่ต้องมีเป้าหมายของโลก (global targets) ในการติดตามโรค
ไม่ติดต่อและปัจจัยเสีย่ งได้แก่ การใช้ยาสูบ อาหารทีเ่ สีย่ งต่อสุขภาพ การเคลือ่ นไหวร่างกายน้อย และการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระดับที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
3. ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติได้เรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกพัฒนากรอบการดำาเนินงานติดตาม
ความก้าวหน้า (comprehensive global monitoring framework) ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปี 2012 ตลอดจน
เสนอแนะกลุ่มของตัวชี้วัด (set of indicators) เป้าหมายโลก (set of voluntary global targets) แก่รัฐสมาชิก
ที่จะใช้ในการติดตามแนวโน้ม และประเมินความก้าวหน้าจากการนำายุทธศาสตร์และแผนระดับชาติลงสู่การปฏิบัติ
4. ในการพิจารณาเพื่อพัฒนาเป้าหมายและตัวชี้วดั ระดับชาติน้นั ขึ้นกับสถานการณ์ของประเทศนั้นๆ และ
สอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อเน้นการดำาเนินงานที่ตอบสนองต่อผลกระทบของโรคไม่ตดิ ต่อ และ
ใช้ประเมินความก้าวหน้าในการดำาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยกำาหนด

มาตรการติดตามผล (Follow-up)
ระบุให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการประชุม 68th ของสมัชชาสหประชาชาติ รวมถึงให้มีการทบทวน
การดำาเนินการครั้งใหม่ต่อในปี ค.ศ.2014

ภาพรวม
ปฏิญญาการเมืองนีม้ ีสัญญาณทีช่ ัดเจนว่า ผู้นำาของโลกได้ยอมรับถึงผลกระทบทีก่ ่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมากของโรคไม่ติดต่อ และให้คำามัน่ สัญญาทีจ่ ะดำาเนินการเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ แม้ว่าจะมิได้มีการจัดตั้งกลไก
ใหม่ในลักษณะของ NCDs Partnership ตามที่ภาคประชาสังคมได้เรียกร้อง ผู้นำาตระหนักถึงความสำาเร็จที่เกิดขึ้น
ต้องอาศัยการเข้าร่วมของภาคีนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น การคลัง เกษตรกรรม คมนาคม การพัฒนาเขตเมือง
การค้า และการบูรณาการนโยบายในวาระของการพัฒนาแห่งชาติและกระบวนการวางแผนด้านสาธารณสุขเพื่อที่
จะลดโรคไม่ติดต่อ
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