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 รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บในประชากรไทย พ.ศ.2552 ชี้ให้เห็นว่า

วัยทำางานอายุ 15-59 ปี ในภาพรวมตายจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อในสัดส่วนที่สูงสุด  

รองลงมา ได้แก่ กลุ่มการบาดเจ็บ และกลุ่มโรคติดเชื้อ เมื่อแยกตามช่วงอายุพบว่า

กลุ่มวัยทำางานตอนต้นอายุ 15-29 ปี เพศชายตายจากกลุ่มการบาดเจ็บมากที่สุด 

เพศหญงิตายจากสามกลุม่สาเหตใุนสดัสว่นเทา่ๆกนั และเมือ่อายสุงูขึน้ทัง้สองเพศ

ตายจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อในสัดส่วนที่สูงขึ้น ดังภาพที่ 1ก

ภาพที่ 1ก  สัดส่วนการตายของประชากรไทย พ.ศ.2552 ในกลุ่มวัยทำางาน 

   (อายุ 15-59 ปี) จำาแนกตามเพศและกลุ่มโรค

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บในประชากรไทย พ.ศ.2552, หน้า 8

 และขอ้มลูจากสำานกันโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แตป่ ี

2548-2553 พบว่า กลุ่มคนวัยทำางานอายุระหว่าง 15-59 ปี เป็นกลุ่มคนที่มีอัตรา

ฆ่าตัวตายสูงสุด 7.1 ต่อแสนประชากร สาเหตุของการฆ่าตัวตาย คือ ความเครียด 

โรคซึมเศร้า ติดยาเสพติดและการเจ็บป่วยทางกาย ตามลำาดับ

 จากการสำารวจภาวะสุขภาพแรงงานไทย ปี 2552 พบว่า กว่า 1 ใน 10 ของ

วัยแรงงานในระบบเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 3 ลำาดับที่พบสูงสุดคือ โรคหัวใจ 

และหลอดเลือด ร้อยละ 32.4 รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน/ความผิดปกติของ 

1 เก�ะติดปัญห�สุขภ�พกลุ่มวัยทำ�ง�น
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ต่อมไร้ท่อ ร้อยละ 21.1 และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ร้อยละ 18.7 และกว่า  

1 ใน 4 ของการบาดเจ็บเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะ โดยเฉพาะจาก 

รถจกัรยานยนต ์รอ้ยละ 27.1 รองลงมาจากการพลดัตกหกลม้ รอ้ยละ 20.0 นอกจากนัน้ 

ยังพบว่ามีปัญหาสุขภาพจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การใช้สารเสพติด 

อื่นๆ และปัญหาสุขภาพ อันเนื่องมาจากการทำางาน ซึ่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรค

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเชิงรับ (รง.506/2) พ.ศ. 2546-2552 ของ 

สำานักระบาดวิทยา พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

เฉลี่ย 4,378 รายต่อปี กลุ่มโรคที่มีการรายงานผู้ป่วยมากตามลำาดับ ได้แก่ กลุ่มโรค

กระดูกและกล้ามเนื้อ ร้อยละ 45.0 กลุ่มพิษจากสัตว์ ร้อยละ 24.5 กลุ่มโรคผิวหนัง  

รอ้ยละ 20.3 กลุม่โรคปอดและทางเดนิหายใจ รอ้ยละ 2.7 และกลุม่สารกำาจดัแมลง

ศตัรพูชื รอ้ยละ 1.6 โดยมแีนวโนม้การรายงานจำานวนผูป้ว่ยในแตล่ะกลุม่โรคเพิม่ขึน้

เอกสารอ้างอิง

คณะทำางานการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงประชากรไทย พ.ศ.2552. 

รายงานการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย 

พ.ศ.2552. สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

สำานักงานสถิติแห่งชาติ. การสำารวจสุขภาพวัยแรงงาน พ.ศ. 2557.

อรพินท์ ทรัพย์ล้น. ข้อมูลมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตาย ปี 2555.  

สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 

2556

ข้อมูลผลการดำาเนินงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2546-2553 : สำานักระบาดวิทยา
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 ประชากรวัยทำางานเป็นกลุ่มที่เป็นกำาลังสำาคัญของครอบครัวและประเทศ

ชาติ สุขภาพที่ดีทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของประชากรวัยทำางานต้อง

มาจากการมีวิถีชีวิตที่เหมาะสม รวมถึงปัจจัยที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ทั้งในบ้าน สถานที่ทำางาน ชุมชนและสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อลดการป่วยและ

การบาดเจ็บให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับการบริการสุขภาพ

ที่เหมาะสม รวดเร็ว และมีคุณภาพ

ตารางที่ 2ก ผลลัพธ์ที่คาดหวัง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรการ และ 

  Key Result areas ของการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำางาน

ผลลัพธ์ที่

คาดหวัง 

ประชากรกลุ่มวัยทำางานป่วยและตาย ลดลง จาก

	 โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจ 

		หลอดเลือดสมอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง)

	 โรคจากการประกอบอาชีพ 

	 อุบัติเหตุทางถนน
พฤติกรรม

ที่พึง

ประสงค์

1) ลดพฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ บริโภค 

เกลือเกิน ออกกำาลังกายไม่เพียงพอ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ อ้วน ภาวะ 

นำา้ตาลในเลือดสูง ภาวะความดันโลหิตสูง รับประทานผักผลไม้น้อย

2) มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางาน

3) ลดพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย  

เมาแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็ว
มาตรการ การดำาเนินงานเชิงรุก 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน

ปัจจัยเสี่ยง และลดพฤติกรรม

เสี่ยงในประชากร 

พัฒนาระบบและคลินิกบริการ

ในสถานบริการสาธารณสุข

2 แนวคดิก�รพฒัน�สขุภ�พกลุม่วยัทำ�ง�น 
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Key 

Result 

areas

บังคับใช้กฎหมาย 

	 สุรา 

	 ยาสูบ

การบริการประเมินสุขภาพ

กลุ่มวัยทำางาน

	ประเมินสุขภาพพื้นฐาน

	ประเมินสุขภาพใน

	 กลุ่มอาชีพเฉพาะ
ตำาบลจัดการสุขภาพ

	 อาสาสมัครสาธารณสุข 

	 แผนสุขภาพตำาบลและ

กิจกรรมสุขภาพ 

	 ความร่วมมือขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

คลินิก NCD คุณภาพ

	 เช่ือมโยงคลินิกบริการต่างๆ 

ไดแ้ก ่คลนิกิ DPAC คลนิกิ

อดบุหรี่-อดสุรา 

	 psychosocial clinic

	ประเมินปัจจัยเสี่ยง: อ้วน 

CVD Risk ตดิบหุรี ่ตดิสรุา 

สุขภาพจิต

	 การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สถานท่ีทำางาน/สถานประกอบการ

	 กิจกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. 

(อาหาร ออกกำาลังกาย 

อารมณ์ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบ

บุหรี่) 

	ปรับสภาพแวดล้ อมที่

เอื้อต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัย

	 เฝา้ระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ 

โรคและการบาดเจ็บ
ระบบสุขภาพอำาเภอ (DHS) : บูรณาการงานป้องกันควบคุม 

อุบัติเหตุทางถนน บุหรี่ ในระบบสุขภาพอำาเภอ

ตารางที่ 2ก ผลลัพธ์ที่คาดหวัง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรการ และ 

  Key Result areas ของแนวคิดการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำางาน (ต่อ)
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ภาพที่ 3ก การจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำางาน

 การจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำางานแบบบูรณาการ ปี 2558 ตามมาตรการ

หลักและสนับสนุนประกอบด้วย 1. การสร้างเสริมสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยง  

ลดป่วย 2. การค้นหาผู้ป่วย ดูแลรักษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. ระบบสุขภาพอำาเภอ 

โดยมี Key results area 6 ประเด็น ได้แก่ 1. การบังคับใช้กฎหมายสุรายาสูบ  

2. ตำาบลจัดการสุขภาพ 3. สถานที่ทำางาน/สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย 

กายใจเปน็สขุ 4. การบรกิารประเมนิสขุภาพกลุม่วยัทำางาน 5. คลนิกิ NCD คณุภาพ 

และ 6. ระบบสุขภาพอำาเภอ ดังแผนภาพที่ 3ก

3 ก�รจัดบริก�รสุขภ�พกลุ่มวัยทำ�ง�น
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การบังคับใช้กฎหมายสุรา ยาสูบ 

 ขั้นตอนการดำาเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ 

สำาหรับสถานบริการสาธารณสุข

1) มีนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อดำาเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่

หรือเขตสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและสถานที่ทำางานตามที่กฎหมาย

กำาหนด

2) ผูบ้รหิารมอบหมายอยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษรใหม้ผีูร้บัผดิชอบหลกัเพือ่

ดำาเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและ

สถานที่ทำางานตามที่กฎหมายกำาหนด 

3) จัดทำาฐานข้อมูลสถานที่สาธารณะและสถานที่ทำางานรวมถึงผู้จำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่รับผิดชอบ 

4) มีกระบวนการหรือสถานที่รับแจ้งการกระทำาละเมิดกฎหมาย ได้แก่  

การมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร กล่องรับเรื่อง

ร้องเรียน มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เบอร์สายด่วน หรือเว็บไซต์รับ

เรื่องร้องเรียน 

5) มแีผนปฏบิตักิารเฝา้ระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมายควบคมุยาสบู โดยความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

6) ดำาเนนิการเฝา้ระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมายควบคมุยาสบู โดยความรว่มมอื 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

6.1 ดำาเนนิการเฝา้ระวงัเพือ่มุง่สูก่ารสรา้งสิง่แวดลอ้มปลอดบหุรีใ่นสถาน

ที่สาธารณะและสถานที่ทำางานให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

กำาหนด

6.2 ดำาเนนิการเฝา้ระวงัเพือ่ควบคมุผลติภณัฑย์าสบู ตามพระราชบญัญตัิ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

6.3 ดำาเนินการแจ้งร้องเรียน ในกรณีที่พบเห็นการกระทำาที่ละเมิด

กฎหมาย หรือมีประเด็นน่าสงสัย 
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7) มีการรายงานผลการดำาเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ 

รายงานสรุปการจัดสถานที่สาธารณะและสถานที่ทำางานให้เป็นเขต

ปลอดบหุรีต่ามทีก่ฎหมายกำาหนด เทยีบกบัฐานขอ้มลูทีม่ตีามขอ้ 3 และ

รายงานการแจ้งการกระทำาละเมิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 

8) ใหค้ำาแนะนำา ประชาสมัพนัธก์ฎหมายในสถานทีท่ำางาน สถานทีร่าชการ 

สถานประกอบการ

ภาพที่ 3ข กระบวนการเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม 

 แอลกอฮอล์และยาสูบ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและพรบ. 

 คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
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การดำาเนินการเฝ้าระวังเพื่อมุ่งสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ฯ

 1. สถานที่สาธารณะที่กำาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด รวม 5 

ประเภท ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาระดับ 

ตำา่กวา่อดุมศกึษาทกุประเภท สถานทีส่าธารณะทีใ่ชป้ระโยชนร์ว่มกนัทัง้ภาครฐัและ

เอกชน ยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท และศาสนสถาน

  ทั้งนี้ เขตปลอดบุหรี่ต้องมีสภาพและลักษณะ (ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2550 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่) ดังนี้ 

1. ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ 2. ไม่มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอด

บุหรี่ และ 3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับการสูบบุหรี่ เช่น  

ที่เขี่ยบุหรี่ 

 2. สถานที่สาธารณะที่กำาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่มีข้อยกเว้นให้

สามารถจดัเขตสบูบหุรีไ่ด ้ไดแ้ก ่สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา นอกเหนอืจากพืน้ที่

ส่วนที่เป็นอาคาร สถานที่ให้บริการนำ้ามันเชื้อเพลิง หรือแก๊สเชื้อเพลิง นอกเหนือ

จากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง และ 

ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรณสีถานทีส่าธารณะตามทีก่ำาหนดไวท้ีใ่ดไมม่ขีอบเขตที่

ชัดเจน ให้ถือเอา “พฤติการณ์การสูบบุหรี่” ว่ารบกวนผู้อื่นหรือไม่เป็นหลัก

  ทั้งนี้ เขตสูบบุหรี่ต้องมีสภาพและลักษณะ (ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2540 เรื่อง สภาพและลักษณะ

ของเขตสูบบุหรี่) ดังนี้ 1. ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนรำาคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 2. ไม่อยู่ 

ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ

ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และ 3. ไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็น

ได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น
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 3. ความรับผิดชอบของเจ้าของ/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ 

หรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของ/เจ้าหน้าที่ ศึกษาให้ชัดเจนว่าอาคารสถานที่ในความ

รับผิดชอบนั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้ งหมดหรือไม่ กรณี

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ต้องติด

เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำาหนด และต้อง

ดแูลไมใ่หม้กีารสบูบหุรีใ่นพืน้ทีท่ีเ่ปน็เขตปลอดบหุรี ่สว่นกรณทีี่

ภายนอกอาคารและสิง่ปลกูสรา้งสามารถจดัเขตสบูบหุรีไ่ด ้และ

มีความประสงค์จะจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ ต้องดูแลให้มีการจัดเขต

สูบบุหรี่ตามที่กฎหมายกำาหนด

การดำาเนินการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 

 1.  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ คือ ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ รวมถึงผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ เช่น ยาเส้น บุหรี่ซิกาแรต ซิการ์ (มาตรา 3) 
 2.  ห้ามขาย หรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลอายุตำ่ากว่า 18 ปี ฝ่าฝืนมี
โทษจำาคุกไม่เกิน หน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ (มาตรา 4)
 3. ห้ามขายสินค้า หรือให้บริการ โดยมีการแจก แถมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ
หา้มขายผลติภณัฑย์าสบู โดยมกีารแจก แถม สนิคา้ หรอืใหบ้รกิารอยา่งอืน่ประกอบ 
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (มาตรา 6)
 4.  ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผ่านสื่อต่างๆ ฝ่าฝืนปรับไม่เกินสองแสนบาท (มาตรา 8) 
 5.  ห้ามโฆษณาสินค้าที่ใช้ชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฝ่าฝืน
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (มาตรา 9) 
 6.  หา้มผลติ นำาเขา้เพือ่ขาย หรอืเพือ่แจกจา่ยเปน็การทัว่ไป หรอืหา้มโฆษณา
สิง่เลยีนแบบผลติภณัฑย์าสบูประเภทบหุรีซ่กิาแรต หรอืบหุรีซ่กิาร ์ฝา่ฝนืมโีทษปรบั
ไม่เกินสองหมื่นบาท (มาตรา 10)
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 7.  ผู้ผลิต หรือนำาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ จะต้องแสดงฉลากภาพคำาเตือน  
บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา 12)
 8.  ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่แสดงฉลากภาพคำาเตือน บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ 
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท (มาตรา 13) 

เอกสารอ้างอิง

สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535. พิมพ์ครั้งที่ 

7. 2556; หน้า 93 

สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535.  

พิมพ์ครั้งที่ 7. 2556; หน้า 39
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ตำาบลจัดการสุขภาพ

 ตำาบลจดัการสขุภาพด ีหมายถงึ ตำาบลทีม่กีระบวนการสรา้งสขุภาพดวีถิไีทย

ทีใ่หค้วามสำาคญักบัการพฒันาบทบาทภาคประชาชน ทอ้งถิน่ และทกุๆ ภาคสว่นใน

ทอ้งถิน่ ทีม่กีารบรูณาการรว่มกนั ชว่ยกนัคน้หาหรอืกำาหนดปญัหาสขุภาพ กำาหนด

อนาคต ดำาเนนิกจิกรรมทางการพฒันาดา้นสขุภาพและมาตรการทางสงัคม รวมทัง้

นวตักรรมตา่งๆ ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยความตัง้ใจ เตม็ใจ มจีติสำานกึสาธารณะ โดยเนน้

กระบวนการการมสีว่นรว่มและการเรยีนรูร้ว่มกนั ทัง้นีเ้พือ่ลดปจัจยัเสีย่ง (3อ.2ส.) 

และโรควิถีชีวิต 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง 

และมะเร็ง

ตารางที่ 3ก ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตำาบลจัดการสุขภาพ 

เชิงกระบวนการ เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์
1. มีกลไกความร่วมมือ

แบบบูรณาการระดับ
ตำาบล

2. มีกระบวนการจัดการ
สุขภาพทั้งด้านการ
เฝ้าระวัง การส่งเสริม 
การป้องกัน การสร้าง
สุขภาพโดยชุมชนและ
ท้องถิ่น 

3. มีกระบวนการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงดีๆ  
ในการพัฒนา และ
ต่อยอดความสำาเร็จ
ของการพัฒนาระบบ

1. มีกิจกรรม / โครงการ
ที่ดำาเนินการโดย
ชุมชน / ท้องถิ่น

2. มีประชาชนกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับการ 
คัดกรองและมีการ 
เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพมีการ
สร้างสุขภาพที่ดี

3. มีประชาชนกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับบริการ
สุขภาพที่เหมาะสม 
และมีการดูแลสุขภาพ
ตนเอง (Self Care)

1. ลดพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อและ
อุบัติเหตุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง

2. ลดอัตราการป่วยตาย
ด้วยโรควิถีชีวิต

3. ลดความรุนแรงของ
โรคที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

4. ลดค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ
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เชิงกระบวนการ เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์
สุขภาพชุมชนและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ

4. มีการสร้างและใช้
นวัตกรรมด้านสุขภาพ
เพื่อการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน

5. นโยบายสาธารณะ
ที่เอื้อต่อสุขภาพดี 
(Healthy public 
Policy)

6. ชุมชนสุขภาพดี 
(Healthy 

 community)
7. สิ่งแวดล้อมดี พลังงาน

สะอาด (Green 
community)

แนวทางการขับเคลื่อนการดำาเนินงานตำาบลจัดการสุขภาพ

1. มีการทบทวนแผนการดำาเนินงาน
2. มคีำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะทำางานสง่เสรมิและสนบัสนนุการ

ดำาเนินงานตำาบลจัดการสุขภาพ
3. มีการพัฒนาช่องทาง/กลไกการประสานงาน/บทบาทของหน่วยงานใน

ตำาบล
4. มกีารสือ่สารความเขา้ใจรว่มกนัของกลไกระดบัทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัตำาบล
5. มกีารพฒันาสมรรถนะบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการดำาเนนิการตำาบลจดัการ

สุขภาพ เช่น อสม. แกนนำา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
6. มีการพัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการเพื่อการสนับสนุนการทำางาน 
7. มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งใน

และนอกกระทรวงสาธารณสุข
8. มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
9. ชมุชนและทอ้งถิน่ใชแ้บบประเมนิผลตำาบลจดัการสขุภาพในการประเมนิ

ตนเอง
10. มีระบบฐานข้อมูลและระบบการกำากับ ติดตาม ประเมินผลที่มุ่งเน้น 

เชิงกระบวนการ

ตารางที่ 3ก ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตำาบลจัดการสุขภาพ (ต่อ)
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กระบวนการการพัฒนาตำาบลจัดการสุขภาพ มี 5 ระดับ

1. ระดับพื้นฐาน : การพัฒนาทีมสุขภาพตำาบล

2. ระดับพัฒนา : การพัฒนากระบวนการจัดทำาแผนสุขภาพตำาบล

3. ระดับดี : การขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำาบลสู่การปฏิบัติ

4. ระดับดีมาก : ตำาบลมีระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

5. ระดับดีเยี่ยม : ตำาบลจัดการสุขภาพต้นแบบ

ภาพที่ 3ค กรอบแนวคิดการลดปัญหา NCD และอุบัติเหตุในตำาบลจัดการ

สุขภาพ

 เนื่องจากหมู่บ้าน ตำาบล ชุมชน มีความหลากหลายตามบริบทที่แตกต่างกัน 

ทั้งด้านความเชื่อ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั้น 

การออกแบบกิจกรรมสุขภาพเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุจึงมีความแตกต่างกัน 
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ตัวอย่างแผนงาน/กิจกรรม เป้าหมายลดโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุทางถนน

 การเฝ้าระวัง/การคัดกรอง 

 1.  การประเมินตนเอง : ดัชนีมวลกาย รอบเอว ความดันโลหิต 

การออกกำาลังกาย การบริโภคอาหาร

 2.  การคัดกรองเชิงรุก

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต กลุ่มป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การตั้งด่าน

ชุมชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

อย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล งานประจำาปี 

 สนับสนุนแกนนำาชุมชน อสม. ดูแลติดตามกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยอย่าง

ต่อเนื่อง

 การส่ือสารด้านสุขภาพในชุมชนเพ่ือปรับพฤติกรรม (*3อ. 2ส. **3ม 2ข 1ร)

1. ข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในตำาบลหรือชุมชน : 

อ้วน บุหรี่ สุรา การออกกำาลังกาย อาหาร (หวาน มัน เค็ม ผัก ผลไม้) 

ความเครียด

2. วิเคราะห์ รวบรวมเนื้อหาประเด็นสำาคัญ รวบรวม/จัดทำาสื่อในการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความรู้สุขภาพ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  

แผ่นป้าย แผ่นพับ แผ่นปลิว หอกระจายข่าว ครอบคลุมพ้ืนท่ีอย่างสมำา่เสมอ 

3. การรณรงคส์ือ่สารเตอืนภยั โรคไมต่ดิตอ่ อบุตัเิหต ุอยา่งนอ้ยปลีะ 2 ครัง้

4. แนะนำาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3อ. 2ส. 3ม 2ข 1ร) โดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข/นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับตำาบล/อสม.  

นักจัดการสุขภาพ

5. สนับสนุนระบบพี่เลี้ยง/เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ

6. การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ



3-11คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยทำางาน” แบบบูรณาการ 2558

7. ผลักดันให้มีบุคคลต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ

8. การติดตามการรับรู้ ความตระหนัก/ความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ

9. การตดิตามพฤตกิรรมสขุภาพ เชน่ สบูบหุรี ่ดืม่สรุา พฤตกิรรมการบรโิภค 

การเคลื่อนไหวร่างกาย ความปลอดภัย ความเครียด ภาวะซึมเศร้า

*  3อ. 2ส. : อาหาร ออกกำาลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ สุรา 

** 3ม 2ข 1ร : มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อก 

 เมาไม่ขับ ใบขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย ความเร็วไม่เกินกว่า

 กฎหมายกำาหนด

 ปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพดี ลดจุดเส่ียงอันตราย 

1.  มีสถานที่ออกกำาลังกาย ชมรมออกกำาลังกาย ชมรมผู้สูงอายุ

2.  มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน

3.  มอีปุกรณใ์นการตดิตามพฤตกิรรมสขุภาพตนเอง เชน่ เครือ่งวดัความดนั

โลหิต เครื่องชั่งนำ้าหนัก ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

4.  มีแปลงสาธิตในการปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้มีตลาดผักปลอด

สารพิษ

5.  ส่งเสริมศาสนกิจในชุมชน 

6.  สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ปลอดสุรา

7.  มีการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย

 กำาหนดมาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงร่วม 

1.  กำาหนดข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ตำาบล ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง

 ลดการบริโภคนำ้าปลา เกลือ เครื่องปรุงรสในครัวเรือน

 ใชพ้ชื สมนุไพรแทนเครือ่งปรงุรสในครวัเรอืน เชน่ หญา้หวาน ผกัหวาน 

ใบย่านาง
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 งดเหล้า ลดอาหารหวาน มัน 

เค็ม งดชากาแฟ ในงานศพและ

งานบุญ

  ลด ละ เลิกบุหรี่

 สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ 

ไม่ขับรถเร็ว

2.  ให้รางวัลบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เช่น 

บุคคลที่เลิกบุหรี่ เลิกสุรา ลดนำ้าหนัก

เอกสารอ้างอิง

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือนัก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ. กรงุเทพฯ : โรงพมิพช์มุนมุ

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด. 2557.

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทาง

การดำาเนินงานการสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 3. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จำากัด. 2556.

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข. แนวทางการดำาเนินงานตำาบลจัดการสุขภาพดี

วสิาหกจิชมุชนยัง่ยนื เพือ่การขบัเคลือ่นชมุชนจดัการระบบสขุภาพ 

เข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด. 2556.
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สถานที่ทำางาน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย  

กายใจเป็นสุข 

 กลุ่มเป้าหมายสถานที่ทำางาน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข 

1. สถานที่ทำางานทั่วไป
2. สถานประกอบการพี่เลี้ยง : สถานประกอบการที่เป็นโรงงาน ตาม 

พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และ ผ่านการประเมินโครงการต่างๆ เช่น 
โครงการสถานทีท่ำางานนา่อยู ่นา่ทำางาน โครงการโรงงานสขีาว โครงการ
สถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน หรือเป็นสถานประกอบการที่ได้รับรองระบบ
มาตรฐานต่างๆ เช่น ISO9001 ISO14001 TIS18001 เป็นต้น

3. สถานประกอบการทั่วไป : สถานประกอบการที่เป็นโรงงานตาม 
พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 แต่ยังไม่ได้รับรองระบบมาตรฐานใดๆ หรือ
สถานประกอบการที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรค
และการบาดเจ็บ และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

เป้าหมายการดำาเนินงาน
1. ลดโรคและการบาดเจ็บอันสืบเนื่องมาจากการทำางาน ในสถานที่ทำางาน 

สถานประกอบการ 
2. ลดโรคและการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพ 
3. ผูป้ฏบิตังิานไดร้บัความรูแ้ละปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพทีเ่หมาะสมใน

การทำางาน
 เป้าหมายกิจกรรมหลัก 

 รณรงค์ สื่อสารเตือนภัยสุขภาพ กิจกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. 3ม 2ข 1ร. 
และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

 ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำางาน
 เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ โรคและการบาดเจ็บของบุคลากรและ

ผู้ปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 3ง กระบวนการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ

ขั้นตอนในการผลักดันกิจกรรม/โครงการ

 1. ระดมคน/รวมพล เพื่อกำาหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันควบคุมโรคและการบาดเจ็บ โดยผู้บริหาร
ขององค์กร พร้อมทั้งสื่อสารให้ทุกคนรับทราบ

2.  จดัตัง้คณะทำางาน สง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มและความรว่มมอื ระหวา่ง
องค์กรกับบุคลากร เช่น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรม หรือชมรมต่างๆ 
เป็นต้น 

3.  ประเมนิสถานการณ/์สำารวจความตอ้งการในประเดน็และกจิกรรมตา่งๆ 
ของพนักงาน 
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4.  จดัลำาดบัความสำาคญัของปญัหาตามความจำาเปน็หรอืความตอ้งการของ

บุคลากร

5.  วางแผน/พัฒนาแผน ปรับแผนการดำาเนินกิจกรรม/โครงการให้

สอดคล้องกับปัญหา 

6.  ดำาเนินการตามแผน/กิจกรรม ตัวอย่างเช่น 

 โครงการ/กจิกรรมเพือ่ปลอดโรคและกายใจเปน็สขุ : โครงการรณรงค์

เพื่อเลิกสูบบุหรี่ สุรา หรือสารเสพติด โครงการต้านเอดส์ โครงการ

อาหารเพื่อสุขภาพ โครงการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรม  

3อ. 2ส. โครงการรักษ์หัวใจในที่ทำางาน และโครงการส่งเสริม 

สุขภาพจิตในการทำางาน 

 โครงการ/กิจกรรมด้านความปลอดภัย : โครงการรณรงค์ ส่งเสริม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมาตรการด้านความปลอดภัย

โครงการรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

ส่วนบุคคล โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานที่ทำางาน กิจกรรม 

3ม 2ข 1ร 

7.  ติดตาม/ ตรวจสอบ/ และประเมินผลการดำาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า  

มกีารดำาเนนิการตามแผนและมกีารตรวจสอบผลลพัธเ์ปน็ระยะ หากพบ

ปัญหา ต้องดำาเนินการแก้ไขและทบทวนตลอดเวลา 

8.  ทบทวน สรปุผลการดำาเนนิงานและปรบัปรงุแกไ้ข ตอ่ยอด ขยายผลเพือ่

ให้เกิดการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 3จ กระบวนการพฒันาและขอรบัรองสถานทีท่ำางาน / สถานประกอบการ 

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
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เอกสารอ้างอิง

สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการประเมิน

สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข.กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จำากัด, 2556.

สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. เกณฑ์การพัฒนา

สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข.กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จำากัด, 2556.

สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการ

ดำาเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จำากัด, 

2556.
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การบริการประเมินสุขภาพกลุ่มวัยทำางาน 

 การประเมนิสขุภาพกลุม่วยัทำางาน มเีปา้หมายเพือ่คน้หาผูเ้ปน็โรค แตย่งัไมม่ี

อาการเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด

ตารางที่ 3ข แนวทางการประเมินสุขภาพพื้นฐานและประเมินสุขภาพในกลุ่ม

อาชีพเฉพาะ

โรค แนวทางการประเมิน กลุ่มเป้าหมาย
ประเมินสุขภาพพื้นฐาน

เบาหวาน 

(DM)

1. การค้นหาผู้ป่วย

  กลุ่มอายุ 15-34 ปี - วิเคราะห์ข้อมูล

ตามการคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยง 

เบื้องต้นด้วยการสอบถาม (verbal 

screening) และ ส่งดำาเนินการเจาะเลือด

เพื่อดูค่านำ้าตาลในเลือดตามเกณฑ์

  กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป - FCG ทุกราย 

โดยไม่ต้อง verbal screening ก่อน

2. แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง 

กลุม่เสีย่งสงูเบาหวาน (pre-DM) และกลุม่

ที่เป็นเบาหวานรายใหม่ 

3. ใหก้ารดแูลรกัษาตามกลุม่ทีจ่ำาแนกในขอ้ 2 

15-59 ปี

15-59 ปี  

ความดันโลหิตสูง

(HT)

1. วัดความดันโลหิตตามมาตรฐานทุกราย

2.  แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง 

กลุ่มเสี่ยงสูงความดันโลหิตสูง (pre-HT)

และกลุ่มที่เป็นความดันโลหิตสูงรายใหม่

3.  ใหก้ารดแูลรกัษาตามกลุม่ทีจ่ำาแนกในขอ้ 2

15-59 ปี
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โรค แนวทางการประเมิน กลุ่มเป้าหมาย
มะเร็งเต้านม 1. สอนทกัษะสตรใีหส้ามารถตรวจเตา้นมดว้ย

ตนเอง (self breast examination) ได้  

แนะนำาให้ตรวจด้วยตนเองทุก 1 เดือน 

2.  ตดิตามผลการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองและ

ในรายสงสยัผดิปกตใิหต้รวจโดยเจา้หนา้ที่

สาธารณสุข clinical breast examination

สตรีอายุ 

20 ปีขึ้นไป

มะเร็งปาก

มดลูก

1.  สำารวจข้อมูลประชากรหญิงอายุ 30-59 ปี

ในพื้นที่รับผิดชอบ

2.  ตรวจมะเรง็ปากมดลกูดว้ยวธิ ีpap smear 

หรือ VIA

3.  ผู้ที่มีผลผิดปกติ ต้องรีบติดตามเพื่อส่งต่อ

ให้การรักษา

สตรีอายุ 

30-59 ปี

ประเมินสุขภาพในกลุ่มอาชีพเฉพาะ
สารกำาจัดศัตรูพืช

/สารเคมี

 แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยใน

หน่วยบริการปฐมภูมิ

 แบบประเมินความเสี่ยงในการสัมผัส  

สารกำาจัดศัตรูพืชและสารเคมี (นบก 1-56)

เกษตรกร

การบาดเจ็บใน

ที่ทำางาน

 แบบประเมินความเสี่ยงอาการผิดปกติ

ของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ 

(MSD-ENVOCC-56)

 การใช้เทคนิคแผนภูมิร่างกาย (Body 

Map)

15-59 ปี
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คลินิก NCD คุณภาพ 

 คลินิก NCD คุณภาพ หมายถึง คลินิก/ศูนย์/เครือข่ายของคลินิกในสถาน

บรกิารทีเ่ชือ่มโยงในการบรหิารจดัการ และดำาเนนิการทางคลนิกิใหเ้กดิกระบวนการ 

ป้องกันควบคุมและดูแลรักษาจัดการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการวินิจฉัยโรค 

กลุ่มที่เป็นโรค/ป่วย รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการดำาเนินโรคไม่ติดต่อ ลงทะเบียน

ดูแลใกล้ชิดรายบุคคล เพื่อการดูแล ลดปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) โอกาสเสี่ยง  

(Attributed Risk) รกัษา ควบคมุความรนุแรงของโรค เพิม่ความสามารถการจดัการ

ตนเอง และสง่ตอ่รกัษาดแูลทีจ่ำาเปน็ระหวา่งทมีใน/ระหวา่งทมีและเครอืขา่ยบรกิาร

ภาพที่ 3ฉ กรอบแนวคิดคลินิกบริการในโรงพยาบาล : คลินิก NCD คุณภาพ 

เชื่อมโยงคลินิกบริการต่างๆ 
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การปรับระบบและกระบวนการบริการในคลินิก NCD คุณภาพ 

 เพือ่ใหเ้กดิเปา้หมายผลลพัธแ์กผู่ร้บับรกิารในคลนิกิ NCD ใหม้คีวามสามารถ

ในการจัดการตนเอง ปรับพฤติกรรมเสี่ยงควบคู่ไปกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม  

จึงควรมีกิจกรรมสำาคัญ ได้แก่ 

1. การประเมินปัจจัยเส่ียง : อ้วน CVD Risk สุขภาพจิต ติดบุหร่ี ติดสุรา ฟัน 

2. เชื่อมโยงคลินิกบริการต่างๆ ได้แก่ คลินิก DPAC คลินิกอดบุหรี่-อดสุรา 

psychosocial clinic

3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นำ้าหนักเกินและอ้วน  

Pre-DM, Pre-HT, กลุ่มเสี่ยงสูงมากต่อ CVD (โอกาสเป็นโรคหัวใจและ

หลอดเลือด >30% ในเวลา 10 ปี), กลุ่มป่วย

ภาพที่ 3ช ความเชือ่มโยงของคลนิกิในการปรบัระบบและกระบวนการบรกิาร



3-22 คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยทำางาน” แบบบูรณาการ 2558

ตารางที่ 3ค การประเมินปัจจัยเสี่ยงและการจัดบริการ 

การประเมิน

ปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม การแปลผล

การจัดบริการ  

One Stop Service

เครื่องมือ

สนับสนุน

ภาวะนำ้าหนัก

เกินและอ้วน

ผู้มารับบริการ

ทุกราย

วัดรอบเอว 

นำ้าหนักทุก

ครั้งที่มารับ

บริการ

รอบเอว 

> ½ ของ

ส่วนสูง 

(เซนติเมตร) 

หรือมีดัชน ี

มวลกาย 

> 25 กก./ม2

 ประเมินพฤติกรรม

และแบบแผนการ

บริโภคอาหาร การ

เคลื่อนไหวร่างกาย 

ออกแบบการจัดการ

พฤติกรรม Class/

Group/รายบุคคล

ตามความเหมาะสม

 นัดติดตามพฤติกรรม

และนำ้าหนักทุกเดือน

DPAC

รอบเอว 

< ครึ่งหนึ่ง

ของส่วน

สูง(เซนติเมตร) 

และมีดัชน ี

มวลกาย 

< 25 กก./ม2

แนะนำาและควบคุม  

รอบเอว และนำ้าหนักตัว 

นัดติดตาม 1 ปี

ประเมิน

โอกาสเสี่ยง

ต่อโรคหัวใจ

และหลอด

เลือด ในเวลา 

10 ปี

ผู้ป่วย DM HT ประเมิน 

Color 

chart ปีละ

ครั้ง

โอกาสเสี่ยง  

> 30% 

(เสี่ยงสูงมาก

ต่อ CVD) 

 ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง

สูงมากต่อ CVD 

 ให้ข้อมูล ปัจจัยเสี่ยง

และอาการเตือนของ

โรค

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ/จัดการตนเอง

เร่งด่วน + /- ใช้ยา 

DM, HT, ไขมัน

 ติดตามการจัดการ

ตนเองและประเมิน 

โอกาสเสี่ยงซำ้า  

1-3 เดือน

DPAC

คลินิกอด

บุหรี่

Psycoso-

cial clinic

โภชน

บำาบัด

ออกกำาลัง

กายเฉพาะ

โรค
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การประเมิน

ปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม การแปลผล

การจัดบริการ  

One Stop Service

เครื่องมือ

สนับสนุน

รายที่ม ี
โอกาสเสี่ยง 
20-<30%

เสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
 ให้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง

และอาการเตือนของ
โรค

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ/จัดการตนเอง

 ติดตามการจัดการ
ตนเองและประเมิน
โอกาสเสี่ยงซำ้า 3-6 
เดือน

รายที่มีโอกาส
เสี่ยงน้อยกว่า 
20%

เสี่ยงปานกลางต่อ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด
 ให้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง

และอาการเตือนของ
โรค

 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ/จัดการตนเอง
เร่งด่วน

 ติดตามการจัดการ
ตนเองและประเมิน 
โอกาสเสี่ยงซำ้า 1 ปี

การประเมิน
ความเครียด
และภาวะ 
ซึมเศร้า

ผู้ป่วย DM HT ประเมิน
ความเครียด

(ST-5)

0-4 คะแนน
= ไม่มีความ 
เครียดในระดับ
ที่ก่อให้เกิด
ปัญหา

 แจ้งผลการคัดกรอง Psycoso-
cial clinic

5-7 คะแนน 
= สงสัยว่า
มีปัญหา
ความเครียด

ควรให้คำาปรึกษา/ 
คำาแนะนำาการจัดการ
ความเครียด

ตารางที่ 3ค การประเมินปัจจัยเสี่ยงและการจัดบริการ (ต่อ)
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การประเมิน

ปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม การแปลผล

การจัดบริการ  

One Stop Service

เครื่องมือ

สนับสนุน

8 คะแนน

ขึ้นไป = มี

ความเครียดสูง

ในระดับที่อาจ

จะส่งผลเสียต่อ

ร่างกาย 

ค้นหาสาเหตุและให ้

คำาปรึกษา/แนะนำาการ

จัดการความเครียด  

และคัดกรองโรคซึมเศร้า  

( 2Q) 

คัดกรองโรค

ซึมเศร้า 

(2Q)

คะแนน 0 = 

ปกติ

 แจ้งผลการคัดกรอง 

และแนะนำาให้สำารวจ/ 

ประเมินโรคซึมเศร้า

ด้วย 2Q ด้วยตนเอง

คะแนน 1 - 2 

= มีความเสี่ยง

หรือมีแนวโน้ม

ที่จะเป็นโรค

ซึมเศร้า

 แจ้งผลการคัดกรอง

และประเมินปัญหา

ด้านสังคมจิตใจ หาก

พบควรให้การปรึกษา

เพื่อแก้ไขและจัดการ

ปัญหา และให้ขอ

อนุญาตประเมินระดับ

ความรุนแรงของโรค

ซึมเศร้า (9Q) เพิ่ม

ประเมิน 

ความรุนแรง

โรคซึมเศร้า 

(9Q)

< 7 ไม่มี

อาการระดับ

น้อยมาก

 แจ้งผลการคัดกรอง

และประเมินปัญหา

ด้านสังคมจิตใจ 

หากพบควรให้การ

ปรึกษาเพื่อจัดการ

แก้ไขปัญหา

 แนะนำาให้สำารวจ/

ประเมินโรคซึมเศร้า 

(2Q) ด้วยตนเอง

ตารางที่ 3ค การประเมินปัจจัยเสี่ยงและการจัดบริการ (ต่อ)
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การประเมิน

ปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม การแปลผล

การจัดบริการ  

One Stop Service

เครื่องมือ

สนับสนุน

7-12 มีอาการ
ระดับน้อย
13-18 มี
อาการ ระดับ
ปานกลาง
≥ 19 มีอาการ 
ระดับรุนแรง

 แจ้งผลการคัดกรอง
แนะนำาการจัดการ
ซึมเศร้าโดยไม่ใช้ยา 
ค้นหาและประเมิน
ปัญหาจิตสังคม หาก
พบให้การปรึกษา
แก้ไขปัญหา พิจารณา
ส่งต่อ Psychosocial 
Clinic เพื่อประเมิน
การฆ่าตัวตาย (8Q)

บุหรี่ ผู้มารับบริการใน
สถานพยาบาล

ทุกระดับ

การประเมิน
ความรุนแรง
ของการติด

บุหรี่

มีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ 
1 ซองต่อวัน
ขึ้นไป หรือ 
ระยะเวลา
หลังตื่นนอน
ที่เริ่มสูบมวน
แรก ภายใน 
30 นาที = ติด
รุนแรง

 A1 - Ask ซักประวัติการ
สูบบุหรี่ 
A2 - Advise ให้คำา
แนะนำาในการเลิกบุหรี่
ประเมิน นัดวัน  
Follow up ภายใน  
2 - 4 สัปดาห์ 
A3 - Assess ประเมิน
ความรุนแรง 
A4 - Assist ช่วยเหลือ
บำาบัดรักษาในกรณ ี
ติดรุนแรง ให้คำาแนะนำา 
ปรึกษาแบบรายตัว  
โดยมี Counselor  
หรือทีมจิตอาสา

DPAC
คลินิกอด
บุหรี่
Psycoso-
cial clinic
โภชน
บำาบัด
ออกกำาลัง
กายเฉพาะ
โรค

สุรา ผู้มารับบริการใน
สถานพยาบาล

ทุกระดับ

แบบ
ประเมิน
AUDIT:
ฉบับ

สมบูรณ์

คะแนน 0-7 ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดื่มสุรา

DPAC
คลินิก
อดสุรา
Psycoso-
cial clinic
โภชน
บำาบัด
ออกกำาลัง
กาย
เฉพาะโรค

คะแนน 8-15 ให้คำาแนะนำาแบบง่าย

คะแนน 16-19 ให้คำาแนะนำาแบบง่าย 
การให้คำาปรึกษาแบบสั้น 
และติดตามต่อเนื่อง

คะแนน 20-40 ส่งต่อเฉพาะทางเพื่อ
การประเมินวินิจฉัยและ
รักษา

ตารางที่ 3ค การประเมินปัจจัยเสี่ยงและการจัดบริการ (ต่อ)
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การประเมิน

ปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม การแปลผล

การจัดบริการ  

One Stop Service

เครื่องมือ

สนับสนุน

ฟัน ผู้ป่วย DM HT
อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

การ
สัมภาษณ์
สภาวะ 
ช่องปาก 
ด้วยวาจา

ข้อ 1-4  
อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีเลือดออก
เวลาแปรงฟัน, 
มีหินปูน,  
มีฟันโยก,  
มีฟันผุ

 การทำาความสะอาด

เหงือกและฟัน 

เพิ่มเติมเฉพาะที่

คลินิก
โรคเรื้อรัง 
และ OPD 
สำาคัญ
ต่างๆ ของ 
โรงพยาบาล 
/คลินิก
ทันตกรรมข้อ 5  

มีแผล/รอย 
โรคในปาก

 แนะนำาการดูแล และ

พบทันตแพทย์โดยเร็ว

ข้อ 6  
ใส่ฟันเทียม
ชนิดถอดได้

 แนะนำาการดูแล

ช่องปากและการทำา 

ความสะอาดฟันเทียม

พบทันตแพทย ์

สมำ่าเสมออย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง และ 

เมื่อมีอาการผิดปกติ

*รพสต./รพช. one stop service, รพท. /รพศ. ส่งปรึกษาคลินิก ตามความเหมาะสม
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ 

(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

 กลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (pre-DM) ได้แก่ ผู้ที่มี FPG 100-125 มก./ดล.

 กลุม่เสีย่งสงูตอ่ความดนัโลหติสงู (pre-HT) ไดแ้ก ่ผูท้ีม่คีา่ความดนัโลหติตวับน  

SBP 120-139 และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่าง DBP 80-89 มม.ปรอท 

ตารางที่ 3ง เป้าหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/จัดการตนเองรายกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายการจัดการ เครื่องมือสนับสนุน 
Pre-DM เป้ าหมายลดนำ้ าหนัก และเพิ่ มการ

เคลื่อนไหว 

ติดตาม 1,2,3 เดือน และ FPG เดือนที่ 6

DPAC

Pre-HT เป้าหมายลดเกลือ-ไขมัน หยุดบุหรี่ 

เพ่ิมผัก เพ่ิมการเคล่ือนไหว และไม่เครียด 

ติดตาม BP 1,2,3,6 เดือน

DPAC

คลินิกอดบุหรี่

Psycosocial clinic
กลุ่มป่วย ปรับพฤติกรรม

จัดการตนเอง - ยา ดูแลเท้า สถานการณ์

ฉุกเฉิน

กลุ่มที่ซับซ้อน ดูแลแบบองค์รวมโดย 

ทีมสหวิชาชีพ

DPAC

คลินิกอดบุหรี่

Psycosocial clinic

โภชนบำาบัด

ออกกำาลังกาย 

เฉพาะโรค
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ระบบสุขภาพอำาเภอ (DHS)

 ระบบสขุภาพอำาเภอ (DHS) คอื ระบบการทำางานเพือ่รว่มแกไ้ขปญัหาสขุภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการภาคี เน้นเป้าหมาย ผ่านกระบวนการชื่นชม และ

จัดการความรู้แบบอิงบริบทของแต่ละสถานที่ 

ภาพที่ 3ซ วิธีการดำาเนินงานของ DHS

หลักการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำาเภอ 5 ด้าน (U CARE) ดังน้ี

1. การทำางานร่วมกันในระดับอำาเภอ (Unity District Health Team)

2. การทำางานจนเกิดคุณค่าทั้งกับผู้รับบริการและตัวผู้ให้บริการเอง  

(Appreciation)

3. การแบง่ปนัทรพัยากรและการพฒันาบคุลากร (Resource Sharing and 

Human Development)

4. การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จำาเป็น (Essential Health Care)

5. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community Participation)
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การบูรณาการการเฝ้าระวังและการดำาเนินป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน

ระดบัอำาเภอรว่มกบัเครอืขา่ยในพืน้ที ่โดยใชแ้นวคดิขององคก์ารอนามยัโลก  

ประยุกต์เป็นหลัก 5ส. ดังนี้

ตารางที่ 3จ หลกั 5ส. กระบวนการและตวัอยา่งในการดำาเนนิการอบุตัเิหตทุาง

ถนนใน DHS

5ส. กระบวนการ ตัวอย่าง
สารสนเทศ 

(Information)

การบริหารจัดการข้อมูล  

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

ปัจจัยเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนในพื้นที่ที่ระบุถึง 

กลุ่มเสี่ยง, พฤติกรรมเสี่ยง, 

พื้นที่ เสี่ยงหรือพื้นที่ที่ เกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้ง และข้อมูล

จากการสอบสวนสาเหตุการ

เกิดอุบัติเหตุ

 จำานวนผู้บาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 ปัจจัยเสี่ยง, กลุ่มเสี่ยง, 

พฤติกรรมเสี่ยง, พื้นที่เสี่ยง

 ข้อมูลการสอบสวน

อุบัติเหตุ

สุดเสี่ยง 

(Priority)

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

ของแต่ละสาเหตุ/ปัจจัยที่

สำาคัญ เพื่อจัดลำาดับความ

สำาคัญของปัญหา สำาหรับ

คืนข้อมูลแก่ชุมชนและภาคี 

เครือข่ายในพื้นที่

 พฤติกรรมเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง: 

ไม่สวมหมวกนิรภัย,  

เมาแล้วขับ, ไม่คาดเข็มขัด

นิรภัย และขับรถเร็ว

 ยานพาหนะ: รถโดยสาร

สาธารณะ, รถตู้, รถรับ-ส่ง

นักเรียน, รถจักรยานยนต์

 สิ่งแวดล้อม: จุดที่เกิด

อุบัติเหตุบ่อย
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5ส. กระบวนการ ตัวอย่าง
สหสาขาวิชาชีพ 

(Multidisciplinary)

หลายสาขาวิชาชีพ หลาย 

ภาคส่ วน ในพื้ นที่  (ภาคี  

เครือข่าย) ร่วมกันต้ังเป้าหมาย 

วางแผน ออกมาตรการแก้ไข

ปัญหา

 การนำาเสนอข้อมูล

สถานการณ์ปัญหาแก่  

สหสาขาวิชาชีพในพื้นที่
 มีการประชุม

คณะกรรมการระดับ

อำาเภอ/ชุมชนที่มีตัวแทน

จากหลายภาคส่วน  

ร่วมกันวางแผน ออก

มาตรการและแก้ไขปัญหา
ส่วนร่วม 

(Community 

participation)

ร่ วมดำ า เนิ นการ โดยการ 

มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น  

ภาคประชาชนในพื้นที่และ

ภาคีเครือข่าย

 ชุมชนร่วมวางแผน ร่วม

ดำาเนินการ เช่น มาตรการ

ทางสังคม การบังคับใช้

กฎหมาย การปรับปรุง

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สุดคุ้ม

(Cost effective)

ประเมินประสิทธิผล ความคุ้มค่า

ของมาตรการที่ดำาเนินงาน

 ประเมินประสิทธิผล 

มาตรการที่ดำาเนินงาน 

เช่น อัตราการสวมหมวก

นิรภัยสูงเพิ่มขึ้นหรือไม่, 

จำานวนคร้ัง, จำานวนผู้บาดเจ็บ, 

ผู้เสียชีวิต ลดลงหรือไม่ 

ตารางที่ 3จ หลัก 5 ส. กระบวนการ และตัวอย่างในการดำาเนินการอุบัติเหตุ

ทางถนนใน DHS (ต่อ)
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เอกสารอ้างอิง

สวุฒัน ์วริยิะพงษส์กุจิ ประสทิธชิยั มัง่จติ และสริชิยั นามทรรศนยี ์(บรรณาธกิาร).  

ระบบสุขภาพอำาเภอ District Health System ฉบับขับเคลื่อน

ประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.

องคก์ารอนามยัโลก. AUDIT แบบประเมนิปญัหาการดืม่สรุา แนวปฏบิตัสิำาหรบั

สถานพยาบาลปฐมภูมิ. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. บริษัท ทานตะวัน

เปเปอร์ จำากัด; 2552.

Karolinska Institute, WHO Collaborating Center on Community 

Safety Promotion. Principle for safe Community. Sweden. 

(เอกสารประกอบการประชมุการจดัการขอ้มลู โดยนายแพทยอ์นชุา 

เศรษฐเสถียร โรงแรม TK palace วันที่ 26 สิงหาคม 2554)
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4 ก�รเฝ้�ระวัง ติดต�ม และประเมินผล

ภาพที่ 4ก  ความเชื่อมโยงเป้าหมาย ผลลัพธ์การดำาเนินงานด้านสุขภาพ 

กลุ่มวัยทำางานในแต่ละระดับ
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ตารางที่ 4ก กลุม่ขอ้มลูทีค่วรใชใ้นการเฝา้ระวงัตดิตามการดำาเนนิงานในแตล่ะ

ระดับ

ข้อมูล ตำาบล อำาเภอ จังหวัด เขต ส่วนกลาง แหล่งข้อมูล

โรค : ป่วยใหม่ ป่วยใน ตาย 
ป่วยตาย

/ / / / 43-ncd chr/
ICD10/ใบ
มรณบัตร

ปัจจัยเสี่ยง : อ้วน / / / / / 43-ncd screen

พฤติกรรมเสี่ยง: การบริโภค
เกลือ ออกกำาลังกายน้อย 
บริโภคผักผลไม้น้อย ไม่สวม
หมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย เมาแล้วขับ

/ / NHES BRFSS

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ

 /  / / / IS 

ความครอบคลุมการคัดกรอง / / / / 43-ncd screen

ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม 
ระดับนำ้าตาลในเลือดได้ดี 
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

/ / /  / 43-ncd chr, 
Lab, 

Med ResNet

รพช. รพท.รพศ.ผา่นประเมนิ
รับรองคลินิก NCD คุณภาพ

/ จากการประเมิน
รับรองโดย สคร.

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมาก
ต่อ CVD Risk ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
เข้มข้นและ/หรือได้รับยาใน
การรักษา

/ แบบบันทึกข้อมูล

การประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการทำางาน
และโรคจากการทำางาน

/ / กองทุนเงินทดแทน 
สำานักงานประกัน
สังคม, สำานักความ
ปลอดภัยแรงงาน

ฐานข้อมูลโรงงาน / / กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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ภาพที่ 4ข กรอบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำางาน

ในภาพรวม ปี 2558

การติดตามประเมินผลโดยจังหวัด

 คณะทำางานติดตามประเมินผลของจังหวัด ลงประเมินติดตามแผนสุขภาพ

กลุม่วยัทำางานของจงัหวดั โดยเนน้คณุภาพของการดำาเนนิงานคลนิกิ NCD คณุภาพ 

ตำาบลจัดการสุขภาพและผลลัพธ์การดำาเนินงาน

การติดตามประเมินผลโดยเขต 

 ติดตามความเชื่อมโยงของระบบ ผลลัพธ์การดำาเนินงานโรคและปัจจัยเสี่ยง

ในภาพเขต  
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การติดตามประเมินผลโดยส่วนกลาง

 ระดับจังหวัด 

1. กรมควบคมุโรค โดย สคร. และสำานกัโรคไมต่ดิตอ่ลงประเมนิคลนิกิ NCD 

คุณภาพ

2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

และสำานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต ติดตามแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และประเมินกระบวนการและระดับการพัฒนาตำาบลจัดการ

สุขภาพ

3. ติดตามผลลัพธ์การดำาเนินงานโรคและปัจจัยเสี่ยงในภาพประเทศ

ระดับเขต

1. คณะผูป้ระเมนิภายนอก รว่มกบักรมควบคมุโรค ประเมนิผล แผนพฒันา

สุขภาพกลุ่มวัยทำางานปี 2558

2. คณะผู้ประเมินระดับเขต ติดตามผลการดำาเนินงานและการบริหาร

จัดการระดับเขตโดยใช้กรอบ SIIIM : Structure, Information,  

Intervention/InnovationIntegration, Monitoring&Evaluation
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คณะทำางาน

กรมควบคุมโรค

 1. นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ   สำานักโรคไม่ติดต่อ 

 2. แพทย์หญิงจุรีพร     คงประเสริฐ สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 3. ผศ.ดร.ศุภวรรณ    มโนสุนทร สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 4. นางศรีเพ็ญ   สวัสดิมงคล สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 5. นางนิตยา พันธุเวทย์ สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 6. แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 7. นางณัฐธิวรรณ   พันธ์มุง สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 8. นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์ สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 9. นางสาวสุพัณณา เจริญกุล สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 10. นางสาวหทัยชนก    ไชยวรรณ สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 11. นางสาวลินดา    จำาปาแก้ว สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 12. นางสาววิภารัตน์   คำาภา สำานักโรคไม่ติดต่อ  

 13. นางสาวเพ็ญศรี   อนันตกุลนธี สำานักโรคจากการประกอบอาชีพ

    และสิ่งแวดล้อม

 14. ร.อ.หญิงวิชชุดา โลจนานนท์  สำานักโรคจากการประกอบอาชีพ

    และสิ่งแวดล้อม  

 15. นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย สำานักโรคจากการประกอบอาชีพ

    และสิ่งแวดล้อม

 16. นายอิทธิเดช   ชัยชนะ   สำานักงานคณะกรรมการควบคุม

    เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 17. แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

 18. นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์ สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

 19. นางสาวดวงกมล ลืมจันทร์ สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
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กรมอนามัย

 1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล สำานักโภชนาการ  

 2. นางกุลพร               สุขุมาลตระกูล สำานักโภชนาการ  

 3. นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร สำานักโภชนาการ  

 4. นางนงพะงา   ศิวานุวัฒน์ กองออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ  

 5. นายชัยรัชต์     จันทร์ตรี กองออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 1. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน

 2. นางสาวรตี         สงวนรัตน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 3. นางนาตยา            เกรียงชัยพฤกษ์ กองสุขศึกษา  

 4. นางสาวนวลจันทร์  ศักดิ์ธนากูล   กองสุขศึกษา  

กรมสุขภาพจิต

 1. นางอรวรรณ          ดวงจันทร์  สำานกัสง่เสรมิและพฒันาสขุภาพจติ     

 2. นางสาวพัชริน        คุณคำ้าชู สำานกัสง่เสรมิและพฒันาสขุภาพจติ
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รูปกิจกรรมการประชุมบูรณาการกลุ่มวัยทำางาน
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ตัวอย่างหนังสืออ้างอิง
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