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สารจากผู้้�อำำ�นวยการ
โรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs) เป็็นปััญหาสุุขภาพที่่สำ� ำ�คััญในประเทศไทย ทั้้�งการเสีียชีีวิิตและภาระโรค
ปััจจััยเสี่่�ยงหลัักได้้แก่่ อาหารที่่�ไม่่เหมาะสม กิิจกรรมทางกายที่่�ไม่่เพีียงพอ บุุหรี่่� สุุรา และมลพิิษ   
ทางอากาศ ประกอบกัับ ในปีี พ.ศ. 2564 สถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19)
ยัังคงแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีสายพัันธุ์ใ์� หม่่ๆ เกิิดขึ้้น� เกิิดการติิดเชื้้อ� และเสีียชีวิี ติ เป็็นจำำ�นวนมาก
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อ
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานป้้องกัััน� ควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ
ยัังคงใช้้แผนการป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ 5 ปีี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ    
แผนพััฒนาระบบป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580)
และแผนการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข (ฉบัับปรัับปรุุง) ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 มีีการขัับเคลื่่�อนงานทั้้�งเชิิงนโยบายและถ่่ายทอดการปฏิิบััติิสู่่�พื้้�นที่่�ร่่วมกัับ        
หน่่วยงานเครืือข่่ายทั้้�งในและนอกกระทรวงสาธารณสุุข ส่่งผลให้้เกิิดการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ         
หลายด้้าน ได้้แก่่ การขัับเคลื่่�อนแผนการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข การพััฒนารููปแบบการให้้
บริิการทั้้ง� ในสถานบริิการสุุขภาพและในชุุมชน การคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่ย� งต่่อโรคไม่่ติดิ ต่่อ
การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร การสื่่อ� สารความเสี่่ย� งหลายรููปแบบ ซึ่ง่� มีีการดำำ�เนิินงานอย่่างเนื่่�องและ
มีีความก้้าวหน้้าตามลำำ�ดัับ 
อนึ่่ง� การดำำ�เนิินงานของกองโรคไม่่ติดิ ต่่อบรรลุุผลสำำ�เร็็จได้้ด้ว้ ยดีี โดยได้้รับั ความร่่วมมืืออย่่างดีียิ่่ง�
จากภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน การสนัับสนุนุ จากคณะผู้้�บริหิ ารทุุกระดัับของกรมควบคุุมโรค กระทรวง
สาธารณสุุข หวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่ารายงานฉบัับนี้้จ� ะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ทุุกภาคส่่วนที่่ทำ� �ำ งานด้้านโรคไม่่ติดิ ต่่อ
และผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป  สุุดท้้ายนี้้�กองโรคไม่่ติิดต่่อยิินดีีน้้อมรัับข้้อเสนอแนะ ความคิิดเห็็นเพื่่�อนำำ�มา
ปรัับปรุุงแก้้ไขในโอกาสต่่อไป
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นโยบายของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข
นายอนุุทิิน ชาญวีีรกููล
รองนายกรััฐมนตรีี
และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข

ในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานสู่่�อนาคตสาธารณสุุขไทยสำำ�หรัับปีี 2564 ให้้ความสำำ�คััญสููงสุุดต่่อการพััฒนา
งานสาธารณสุุขตามแนวพระราชดำำ�ริิและโครงการเฉลิิมพระเกีียรติิเพื่่อ� เทิิดพระเกีียรติิ พระบรมวงศานุุวงศ์์ทุกุ พระองค์์
และได้้กำำ�หนดจุุดมุ่่�งเน้้นที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินการให้้เกิิดผลประโยชน์์สููงสุุด ต่่อประชาชนทุุกคนในประเทศไทยใน 9
ประเด็็นสำำ�คััญ ได้้แก่่

1. การสร้้างระบบสุุขภาพปฐมภููมิิเข้้มแข็็ง โดยการยกระดัับระบบบริิการสุุขภาพ
ปฐมภููมิิ รวมทั้้�งการพััฒนาศัักยภาพและเพิ่่�มขีีดความสามารถให้้กัับ  อสม.
หมอประจำำ�บ้้าน เพื่่�อส่่งเสริิม สนัับสนุุน ให้้ประชาชนคนไทยทุุกครอบครััว 
มีีหมอประจำำ�ตััวครบ  3 คน ได้้แก่่ หมอประจำำ�บ้้าน คืือ อสม. หมออนามััย
คืือ บุุคลากรสาธารณสุุขประจำำ� รพ.สต. และหมอครอบครััว คืือ แพทย์์เวชศาสตร์์
ครอบครััว เพื่่อ� ให้้ทุกุ ภาคส่่วนช่่วยกัันสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้ระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ
ให้้แก่่ประเทศไทย สร้้างสุุขภาพที่่�ดีีให้้แก่่คนไทยและให้้มีีศัักยภาพในการดููแล
สุุขภาพของตนเอง ครอบครััว ชุมช
ุ น

2. ให้้ความสำำ�คััญกัับเศรษฐกิิจสุขุ ภาพ สนัับสนุนุ แนวทางการเพิ่่มขีี
� ดความสามารถ
ในการแข่่งขัันด้้านการจััดบริิการสุุขภาพและเพิ่่�มมููลค่่านวััตกรรม ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และ
บริิการสุุขภาพ สร้้างรายได้้ให้้กัับประชาชนและประเทศชาติิ เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็น
ศููนย์์กลางสุุขภาพนานาชาติิ (Medical & Wellness Hub) ของประเทศไทย
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3. ผลัักดัันสมุุนไพร กััญชา กััญชง เพื่่�อสุุขภาพ ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึง
บริิการได้้ใช้้อย่่างครอบคลุุม พััฒนาศัักยภาพบุุคลากร เร่่งวิิจััยพััฒนาและ
คิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์ นวััตกรรมจากสมุุนไพร กััญชา กััญชง ให้้เกิิดการเพิ่่�มมููลค่่า
ทางเศรษฐกิิจ

4.	ส่่งเสริิมการมีีสุุขภาพดีีวิิถีีใหม่่ โดยมุ่่�งปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพแบบ 
New Normal เน้้นอาหาร ออกกำำ�ลัังกาย เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีของประชาชน

5. COVID-19  ยัั ง เป็็ น ประเด็็ น ที่่� ต้้ อ งให้้ ค วามสำำ�คัั ญ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ คุุ ม
การระบาด มุ่่�งพััฒนาระบบสาธารณสุุขในภาพรวมของประเทศ เป็็นโอกาส
ในการเพิ่่�มศัักยภาพความมั่่� นคงทางสุุ ขภาพในการจัั ดการกัั บโรคอุุ บััติิใหม่่
โรคอุุบััติิซ้ำำ��ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต

6. การพััฒนาหน่่วยบริิการก้้าวหน้้าเพื่่�อลดความแออััด ลดการรอคอย
ในสถานพยาบาล มุ่่�งสร้้างความปลอดภััยทั้้ง� บุุคลากรทางการแพทย์์และประชาชน
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้วยการบริิการ ด้้านการแพทย์์วิิถีีใหม่่และนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้
ประโยชน์์ทางการแพทย์์ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้เขตสุุขภาพมีีการจััดระบบบริิการ
ให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของพื้้�นที่่�

7. การดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวมอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนไทย ดููแลและลดผลกระทบด้้านสุุขภาพที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้าง
ประชากร มุ่่�งเน้้ น ในกลุ่่�มเด็็ ก ปฐมวัั ย และผู้้�สูู งอายุุ พร้้ อ มทั้้� ง พัั ฒ นาระบบ
การดููแลสุุขภาพจิิตในเชิิงรุุก

8. ยึึดหลัักธรรมาภิิบาล โปร่่งใสในการบริิหาร ควบคุุมการดำำ�เนิินงานให้้เป็็น
ไปตามครรลองคลองธรรม ถููกต้้อง โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ สร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ให้้กัับองค์์กร

9. บุุคลากร ถืือเป็็นหััวใจขององค์์กร ผู้้�นำ�ต้
ำ อ้ งดููแล ต้้องสร้้าง “กระทรวงสาธารณสุุข
กระทรวงแห่่งความสุุข” ให้้บุุคลากรมีีความสุุขและปลอดภััยในการทำำ�งาน
งานได้้ผล คนเป็็นสุุข จะสร้้างผลผลิิตของงานในการดููแลประชาชนได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน
23 กัันยายน 2563
การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อจััดทำำ�แผนงานรองรัับนโยบายสำำ�คััญด้้านสาธารณสุุข ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมเซ็็นทรา บายเซ็็นทารา ศููนย์์ราชการและคอนเวนชัันเซ็็นเตอร์์ แจ้้งวััฒนะ กรุุงเทพมหานคร
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นโยบายการบริิหารงานกระทรวงสาธารณสุุข
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายแพทย์์เกีียรติิภููมิิ วงศ์์รจิิต
ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
นโยบายปลััดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุุข

รััก สามััคคีี

มีีวิินััย ใฝ่่ใจสาธารณสุุข
กระทรวงสาธารณสุุขต้้องเป็็นบ้้านที่่�อบอุ่่�น เป็็นครอบครััวที่่�บุุคลากรมีีความรััก มีีความสามััคคีี มีีวิินััย ร่่วมพลััง
และสร้้างสรรค์์การทำำ�งานสาธารณสุุข เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อประชาชนและประเทศ ให้้ความสำำ�คััญยิ่่�งต่่อโครงการ
พระราชดำำ�ริิ โครงการเฉลิิมพระเกีียรติิของพระบรมวงศานุุวงศ์์ สำำ�หรัับแนวนโยบายในการบริิหารกระทรวงสาธารณสุุข
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีนโยบายสำำ�คััญที่่�มุ่่�งเน้้น 5 ประเด็็น ได้้แก่่

1. พััฒนาระบบสุุขภาพ ยกระดัับระบบสุุขภาพปฐมภููมิิและ อสม. ให้้คนไทย

ทุุกครอบครััวมีีหมอประจำำ�ตััว  3 คน (หมอประจำำ�บ้้าน หมออนามััย และ
หมอครอบครััว) ตลอดจนพััฒนาระบบบริิการทุุติิยภููมิิให้้เป็็นจุุดเชื่่�อมต่่อที่่�มีี
ประสิิทธิภิ าพ มุ่่�งดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวม ทั้้�งกาย จิิต สังั คม พััฒนาระบบการดููแล
สุุขภาพจิิตเชิิงรุุกควบคู่่�ไปกัับสุุขภาพกาย ทั้้�งในหน่่วยบริิการและในชุุมชนพััฒนา
ระบบการดููแลสุุขภาพในทุุกกลุ่่�มวััย โดยเฉพาะกลุ่่�มเด็็กปฐมวััย และผู้้�สููงอายุุ

2. พััฒนาระบบบริิการก้้าวหน้้า ประชาชนเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพ ลดความแออััด

ลดรอคอย ด้้วยการแพทย์์วิถีีิ ใหม่่ (New Normal Medical Care) สร้้างนวััตกรรม
ในการบริิหารจััดการระบบบริิการให้้สอดคล้้องกัับบริบท
ิ ของพื้้น� ที่่� (Innovative
Healthcare Management) สนัับสนุุนนโยบาย 30 บาท รัักษาทุุกที่่�โดยเริ่่�ม
ให้้เห็็นเป็็นรููปธรรมในเขตสุุขภาพนำำ�ร่่องก่่อนขยายผล
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3. เร่่ ง สร้้างเศรษฐกิิ จสุุ ข ภาพ เพิ่่� มมูู ลค่่ า ทางเศรษฐกิิ จ ในผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละ
บริิการสุุขภาพ เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันสร้้างรายได้้ให้้กัับประชาชน
และประเทศ มุ่่�งสู่่�ศููนย์์กลางบริิการสุุขภาพ (Service Hub) ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สุุขภาพ
(Product Hub) และวิิ ท ยาการแพทย์์ (Academic Hub) สนัั บสนุุ น
ส่่งเสริิมสมุนุ ไพร กััญชา กััญชง เพื่่อ� สุุขภาพ ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงและได้้ใช้้
เพื่่�อสุุขภาพอย่่างครอบคลุุม ปลอดภััย เกิิดการเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ ตลอดจน
พััฒนาศููนย์์นวััตกรรมด้้านสมุุนไพรการแพทย์์แผนไทย การแพทย์์ทางเลืือก

4. เสริิมสร้้างสุุขภาพดีีวิิถีีใหม่่ สร้้างเสริิมให้้ประชาชนปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม

สุุ ข ภาพวิิ ถีีป กติิ ใ หม่่ New Normal โดยเฉพาะอาหาร ออกกำำ�ลัั ง กาย
เพื่่อ� การมีีสุุขภาพดีี บุคุ ลากรสาธารณสุุขต้้องเป็็นตััวอย่่างในการดููแลสุุขภาพตนเอง
พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มศัักยภาพความมั่่�นคงทางสุุขภาพในการจััดการกัับโรคอุุบััติิใหม่่
COVID-19 เป็็นองค์์กรหลัักในการบููรณาการสร้้างระบบสาธารณสุุขที่่เ� หมาะสม
สำำ�หรัับประเทศไทย สามารถควบคุุมสถานการณ์์การระบาดได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และมีีความพร้้อมด้้านการรัักษาพยาบาล

5. บริิหารด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล สุุจริิต  โปร่่งใส และประโยชน์์ของประชาชน

ในการบริิหารและการดำำ�เนิินงานสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับประชาชน ให้้เป็็น
“กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงสีีขาว” ผู้้�บริิหารทุุกคนต้้องดููแลขวััญกำำ�ลัังใจ
และความปลอดภััยของบุุคลากร สร้้างผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ สร้้างองค์์กรแห่่งความสุุข
พััฒนาคนให้้เก่่ง ดีี  และมีีความสุุข งานได้้ผล คนเป็็นสุุข เพื่่�อดููแลสุุขภาพ
ประชาชนได้้อย่่างยั่่�งยืืน
วัันที่่� 6 ตุุลาคม 2563
ณ ห้้องประชุุมชััยนาทนเรนทร สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข

“นโยบายของผมจะไม่่สามารถสำำ�เร็็จลุุล่่วงได้้

ถ้้าปราศจากความร่่วมมืือ ร่่วมใจจากท่่านทั้้�งหลาย ใคร่่ขอความร่่วมมืือร่่วมใจ
จากท่่านทั้้�งหลายในการขัับเคลื่่�อนนโยบายนี้้�ด้้วยพลัังแห่่งความรััก ความสามััคคีี
เพื่่�อกระทรวงสาธารณสุุขอัันเป็็นที่่�รัักของพวกเรา”
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นโยบายการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
ของกรมควบคุุมโรค ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายแพทย์์โอภาส การย์์กวิินพงศ์์
อธิิบดีีกรมควบคุุมโรค

ในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ กรมควบคุุมโรค ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 อธิิบดีีกรมควบคุุมโรค ได้้มีีหลัักในการทำำ�งาน โดยขอให้้ท่่านรองอธิิบดีี ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ผู้้�อำำ�นวยการ
และบุุคลากรกรมควบคุุมโรค ยึึดมั่่�นด้้วยหลัักการ 5T ประกอบด้้วย สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและความเชื่่�อมั่่�นในสัังคม
(Trust) ด้้วยการทำำ�งานเป็็นทีีมแบบมืืออาชีีพ พร้้อมส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถ (Teamworks & Talent) โดยใช้้
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม (Technologies) และทำำ�งานแบบมีีเป้้าหมาย (Targets) ทั้้�งนี้้� ได้้กำำ�หนดจุุดมุ่่�งเน้้นที่่�สำำ�คััญ
ในการดำำ�เนิินการให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อประชาชน ดัังนี้้�

1. ให้้ความสำำ� คัั ญ สููงสุุ ด ต่่ อ การพัั ฒ นางานสาธารณสุุ ข ตามแนว
	พระราชดำำ� ริิ โครงการเฉลิิ ม พระเกีียรติิ รวมทั้้� ง โครงการที่่� เ กี่่� ย วกัั บ
พระบรมวงศานุุวงศ์์ ตลอดจนโครงการถวายเป็็นพระราชกุุศล เพื่่�อเทิิดพระเกีียรติิ
พระบรมวงศานุุวงศ์์ทุุกพระองค์์

2. ให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุุข
9 ประเด็็นสำำ�คััญ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรม  โดยมุ่่�งเน้้น
ในประเด็็นการเพิ่่�มศักั ยภาพความมั่่�นคงทางสุุขภาพในการจััดการกัับโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) และใช้้เป็็นโอกาสในการจััดการกัับโรคอุุบัติั ใิ หม่่
อุุบััติิซ้ำำ��ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
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3. การเตรีี ย มความพร้้อมรัั บ มืือต่่ อ การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
	ระลอกใหม่่ เป้้าหมายที่่สำ� ำ�คัญั คืือ สร้้างความสมดุุลระหว่่างมิิติด้ิ า้ นสาธารณสุุข

กัับมิิติิด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม  การเมืือง จิิตวิิทยา รวมถึึงลดความตื่่�นตระหนก
และคืืนวิิถีีชีีวิิตที่่�เป็็นปกติิให้้แก่่ประชาชนโดยเร็็วที่่�สุุด โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
3.1 ใช้้กลไกของศููนย์์ปฏิิบััติิการภาวะฉุุกเฉิินทางสาธารณสุุข กรมควบคุุมโรค
(EOC กรมควบคุุ ม โรค) เป็็ น จุุ ด ประสานการทำำ� งานที่่� เชื่่� อ มโยงและ
สอดคล้้องกัับศููนย์์ปฏิิบัติั กิ าร ศููนย์์บริหิ ารสถานการณ์์โควิิด - 19 (ศปก.ศบค.)
และศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารฉุุกเฉิินด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข กรณีีโรคติิดเชื้้อ�
โควิิด 19 (ศปก.สธ.) พร้้อมนำำ�สู่่�การปฏิิบัติั ใิ นระดัับพื้น้� ที่่อ� ย่่างเป็็นรููปธรรม 
โดยมีีสำำ�นัักงานป้้องกัันควบคุุมโรคดำำ�เนิินการร่่วมกัับผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุุขในการบริิหารจััดการโรงพยาบาลให้้มีีศัักยภาพ
เตรีียมความพร้้อมรัับมืือการระบาดระลอกใหม่่
3.2 เตรีียมความพร้้อมกลไกการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
การพััฒนาและปรัับปรุุงกฎหมายโรคติิดต่่อ การจััดทำำ�และซ้้อมแผน
เตรีียมความพร้้อมรัับมืือ
3.3 เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของกำำ�ลัังคนในการบริิหารจััดการโรคโควิิด 19
ได้้แก่่ การพััฒนาหน่่วยปฏิิบััติิการควบคุุมโรคติิดต่่อ (CDCU) ทีีมเฝ้้าระวััง
สอบสวนเคลื่่�อนที่่�เร็็ว  (SRRT) ทีีมตระหนัักรู้้�สถานการณ์์ (SAT) รวมถึึง
การพัั ฒ นาอาสาสมัั ค รสาธารณสุุ ข (อสม.) ให้้ มีีศัั ก ยภาพสามารถ
ดำำ�เนิินการเฝ้้าระวัังและป้้องกัันควบคุุมโรคได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3.4 พััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีสารสนเทศ สนัับสนุุนการทำำ�งานควบคู่่�
กัับการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร เช่่น การพััฒนานัักระบาดวิิทยาภาคสนาม 
(FETP) การใช้้เทคโนโลยีีติิดตามผู้้�สััมผััส  (Contact Tracing) การหา
ทางเลืือกกัักตััว  (Quarantine) ในจำำ�นวนวัันที่่�เหมาะสม  รวมถึึงการใช้้
ประโยชน์์จากหลัักพัันธุุศาสตร์์ (Genetic) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการทำำ�งาน
ป้้องกัันควบคุุมโรคโควิิด 19

4. เร่่งรััดการทำำ�งานตามข้้อกำำ�หนดหรืือพัันธะสััญญาระหว่่างประเทศ

ด้้ ว ยแผนงานลดโรคและภัั ย สุุ ข ภาพที่่� สำำ�คัั ญ ได้้ แ ก่่ การยุุ ติิ ปัั ญ หาวัั ณ โรค
การป้้องกัันการบาดเจ็็บจากการจราจรทางถนน การต่่อสู้้�กัับโรคไม่่ติิดต่่อ
และขัับเคลื่่�อนงานโรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้้อม
วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2563
กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข
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3

แผนระดับ

2

แผนระดับ

1

แผนระดับ

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 2
เรงขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยง
และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาศักยภาพชุมชน/ทองถิ�น
และภาคีเคร�อขาย

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบเฝาระวัง
และการจัดการขอมูล

ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาระบบสนับสนุนเพ�่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานอยางบูรณาการ

การปรับปรุงระบบบร�หารจัดการ
และการพัฒนาความรวมมือ

ยุทธศาสตรที่ 5
ปฏิรูปการจัดบร�การเพ�่อลดเสี่ยงและควบคุมโรค
ใหสอดคลองกับสถานการณโรคและบร�บทพ�้นที่

แผนการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)

การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบร�การดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมาย
ที่สนับสนุนการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1
เรงการเสร�มสรางสุขภาพคนไทยเชิงรุก

ดานที่ 2 ดานการบร�การเปนเลิศ (Service Excellence)

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2561 - 2580)

ดานที่ 1 ดานการสงเสร�มสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579)

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการสรางเสร�มสุขภาพ ความรอบรูดานสุขภาพ การปองกัน
และดูแลรักษาโรคไมติดตอสําหรับประชนและผูปวย

แผนแมบทที่ 13
การเสร�มสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

การพัฒนาและเสร�มสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 3

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)

ว�สัยทัศนชาติ ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ สูแผนการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1
3
5

ยุทธศาสตรกองโรคไมติดตอ
การสรางความรวมมือ

และสนับสนุนภาคีเคร�อขายในประเทศและนานาชาติ
ในการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอ

2

การพัฒนานวัตกรรม

มาตรการ มาตรฐานและว�ชาการ
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ

การพัฒนาบทบาทการนําดานนโยบาย
และยุทธศาสตรการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

4

การพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง
และประชาสัมพันธ เพ�่อการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

การเตร�ยมความพรอม

และการจัดการในการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
ตามมาตรฐานสากล

6

การบร�หาร

จัดการองคการแนวใหม

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.

• พัฒนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไมติดตอ
• เพิ่มการเขาถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ
• ผลิตสื่อประชาสัมพันธ/วีดีทัศน/หนังสือสนับสนุน
การปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
• ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI NCDs)
• สนับสนุนชุดตรวจความเค็มเพื่อเก็บขอมูลพื้นฐาน
การเฝาระวังปริมาณเกลือและโซเดียม
• เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางเครือขายบูรณาการ
โรคไมติดตอเรื้อรัง

สงเสร�มสุขภาพและลดความเสี่ยง
(Promotion and Risk Reduction: P2)

การขับเคลื่อนนโยบายและ
สรางพันธมิตรความรวมมือ
(Policy & Advocacy: P1)

• ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย
(พ.ศ. 2559 - 2568)
• ขับเคลื่อนแผนการปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอ 5 ป
(พ.ศ. 2560 - 2564)
• ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 2
ดานโรคไมติดตอ

2.

1.

การเฝาระวังและติดตามประเมินผล
(Surveillance and M&E: S2)
• พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
โรคไมติดตอ NCDs Dashboard
• พัฒนาคูมือ และรูปแบบ
การเฝาระวังติดตามและ
ประเมินผล

เสร�มสมรรถนะของระบบบร�การสุขภาพ
(Strengthen Health System: S1)
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและ
ภาคีเครือขาย
• พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน NCD Clinic Plus
• พัฒนา NCD system management team
ระดับจังหวัด
• พัฒนาหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง)
รูปแบบออนไลน
• พัฒนาคุณภาพการบริการในผูปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง(E-book และ VDO Clip)

3.

4.

รอยละของการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปข�้นไป (เบาหวาน ≥ รอยละ90 ความดันโลหิตสูง ≥ รอยละ90)
รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ≤ รอยละ 1.85
รอยละของกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผ�ดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน รอยละ 70
รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวานและ/หร�อความดันโลหิตสูง (เบาหวาน ≥ รอยละ60 ความดันโลหิตสูง ≥ รอยละ70)
รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไดดี (เบาหวาน ≥ รอยละ 40 ความดันโลหิตสูง ≥ รอยละ 60)
รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข�้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด ≥ รอยละ 90

มาตรการการดําเนินงานลดความเสี่ยงลดการปวย และปองกันภาวะแทรกซอนจาก DM และ HT “4 มาตรการ (2P2S)” ไดแก

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

เปาหมายและแผนการดําเนินงาน กองโรคไมติดตอ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ข้้อมููลทั่่�วไปขององค์์กร
วิิสััยทััศน์์

“ประชาชนได้้รัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
ระดัับมาตรฐานสากล ภายในปีี 2580”
อำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมาย
1. ศึึกษา วิิเคราะห์์ วิิจััย และพััฒนาองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีด้้านการเฝ้้าระวััง ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
ที่่�มีีสาเหตุุหรืือปััจจััยกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการบาดเจ็็บ พฤติิกรรมและสัังคม พัันธุุกรรม และระบบบริิการที่่�ไม่่เหมาะสม 
2. กำำ�หนดและพััฒนามาตรฐานเกี่่ย� วกัับหลัักเกณฑ์์และรููปแบบการดำำ�เนิินงานในการเฝ้้าระวััง ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ
ที่่มีีส
� าเหตุุหรืือปััจจััยกำำ�หนดที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� งกัับการบาดเจ็็บ พฤติิกรรมและสัังคม พัันธุุกรรม และระบบบริิการที่่ไ� ม่่เหมาะสม
3. ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีด้้านการเฝ้้าระวััง ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ที่่�มีีสาเหตุุหรืือปััจจััยกำำ�หนด
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการบาดเจ็็บ พฤติิกรรมและสัังคม พัันธุุกรรม และระบบบริิการที่่�ไม่่เหมาะสม 
4. ประสานและสนัับสนุนุ การพััฒนาระบบ กลไก และเครืือข่่ายการเฝ้้าระวััง ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อที่่มีีส
� าเหตุุ
หรืือปััจจััยกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการบาดเจ็็บ พฤติิกรรมและสัังคม พัันธุุกรรม และระบบบริิการที่่�ไม่่เหมาะสม 
5. เป็็นศููนย์์ข้้อมููลและประสานงานการเฝ้้าระวััง ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ที่่�มีีสาเหตุุหรืือปััจจััยกำำ�หนด
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการบาดเจ็็บ พฤติิกรรมและสัังคม พัันธุุกรรม และระบบบริิการที่่�ไม่่เหมาะสม 
6. ปฏิิบััติิงานร่่วมกับั หรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ที่่�มา: ราชกิิจจานุุเบกษา เล่่มที่่� 136 ตอนที่่� 78 ก วัันที่่� 20 มิิถุุนายน 2562 กฎกระทรวงแบ่่งส่่วนราชการกรมควบคุุมโรค
กระทรวงสาธารณสุุข พ.ศ. 2562 อาศััยอำำ�นาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่่งพระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหารราชการ
แผ่่นดิิน พ.ศ. 2534 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2543 ให้้ยกเลิิก
กฎกระทรวงแบ่่งส่่วนราชการกรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข พ.ศ. 2552
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พัันธกิิจ
1. สร้้างและพััฒนาองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี วิิจััย นวััตกรรมในการเฝ้้าระวััง ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อตลอดจนจััด
ทำำ�ฐานข้้อมููลการเฝ้้าระวัังพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อที่่�ได้้มาตรฐานสากล
2. ส่่งเสริิม สนัับสนุุน ถ่่ายทอด และแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�  เทคโนโลยีี วิิจััย นวััตกรรม ในการเฝ้้าระวััง ป้้องกัันและ
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อและพััฒนาศัักยภาพให้้กัับภาคีีเครืือข่่ายและประชาชนกลุ่่�มเป้้าหมาย
3. ผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายสาธารณะ กฎหมาย กฎระเบีียบและมาตรการด้้านการเฝ้้าระวัังโรคไม่่ติิดต่่อ
4. ติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวััง ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ

ค่่านิิยม “MOPH 4.0”

M

Mastery เป็็นนายตนเอง

O

Originality เร่่งสร้้างสิ่่�งใหม่่

P

People Centered ใส่่ใจประชาชน

H

Humility ถ่่อมตน อ่่อนน้้อม

•
•
•
•
•

ดำำ�รงตนตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
ตรงต่่อเวลา ไม่่ใช้้เวลาราชการเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััว
ยึึดประโยชน์์ส่่วนรวมปฏิิเสธผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
ร่่วมเป็็นหููเป็็นตาและไม่่อดทนต่่อการทุุจริิตทุุกรููปแบบ
เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีด้้านสุุขภาพ

• ใส่่ใจเรีียนรู้้�พััฒนาตนเองให้้ทัันโลกกัับการเปลี่่�ยนแปลง
• พััฒนางานให้้มีีประสิิทธิิภาพ

• บริิการอย่่างเท่่าเทีียม สะดวกสบาย มีีน้ำำ�� ใจเอื้้�อเฟื้้�อ และเป็็นที่่�ไว้้วางใจ
• ใช้้ทรัพั ยากรของรััฐอย่่างประหยััด รู้้�คุณค่
ุ ่า
• เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีในการประหยััดพลัังงานและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

• เปิิดใจรัับฟัังความเห็็นต่่างอย่่างเคารพและให้้เกีียรติิ
• ธำำ�รงสััมพัันธภาพฉัันท์์พี่่�น้้องชาวสาธารณสุุข

กลุมพัฒนานโยบาย
ระดับประชากร

ดร.กมลทิพย ว�จ�ตรสุนทรกุล
หัวหนากลุม

กลุมพัฒนาคุณภาพ
บร�การ

นางสาวณัฐธิวรรณ พันธมุง
หัวหนากลุม

แพทยหญิงจ�ร�พร คงประเสร�ฐ
รองผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ

นางนิตยา พันธุเวทย
หัวหนากลุม

กลุมพัฒนาองคกร
กลุมบร�หารทั่วไป

กลุมพัฒนาความรวมมือ
ในประเทศและ
ระหวางประเทศ

ดร.กุลพ�มน เจร�ญดี
หัวหนากลุม

กลุมยุทธศาสตร
แผนและประเมินผล

นายแพทยอรรถเกียรติ กาญจนพ�บูลวงศ
หัวหนากลุม

กลุมเทคโนโลยี
และระบาดว�ทยา

ดร. ทันตแพทยหญิงศิร�วรรณ พ�ทยรังสฤษฏ นายแพทยอรรถเกียรติ กาญจนพ�บูลวงศ
รองผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ
ผูชวยผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ

นายแพทยกฤษฎา หาญบรรเจ�ด
ผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ

นางสาวศศภัสส โกมล ดร. ทันตแพทยหญิงศิร�วรรณ พ�ทยรังสฤษฏ
หัวหนากลุม
หัวหนากลุม

นายแพทยชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ
รองผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ

คณะผูบร�หารกองโรคไมติดตอ

รายงานประจำ�ปี 2564
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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พัฒนาวิชาการและสนับสนุนมาตรฐาน
หลั ก สู ต ร รู ป แบบแนวทางคูมือ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ดานระบบ
บริการ ดูแล จัดการโรคไมติดตอ
และถายทอดแกหนวยงานสาธารณสุข
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย และ
บุคลากรสาธารณสุข

พัฒนาองคความรู และเทคโนโลยี
ดานนโยบาย สาธารณะ/มาตรการ
สุขภาพ และความรูด า นโรคไมตดิ ตอ
พัฒนาองคความรูแ ละนวัตกรรมการ
แกไขปญหาโรคไมติดตอมาตรการ
สุขภาพสำหรับชุมชน และพัฒนา
ศักยภาพ ชุมชนทองถิน่ และเครือขาย
ของประชาชน

5 คน
4 คน

ขาราชการ
พนักงานราชการ

ขาราชการ
พนักงานราชการ

12 คน
1 คน

กลุมพัฒนานโยบาย
ระดับประชากร

กลุมพัฒนา
คุณภาพบร�การ

รองผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ

แพทยหญิงจ�ร�พร คงประเสร�ฐ

3 คน
2 คน
2 คน

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ใหไดมาตรฐาน
สากล และพัฒนาบุคลากรใหเปน
คนเกง คนดี และมีความสุข

ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลจ.โครงการ

กลุมพัฒนาองคกร
ขาราชการ 7 คน
พนักงานราชการ 7 คน
พนักงานกระทรวง 6 คน
ลูกจางโครงการ 2 คน
ลจ.โครงการ 2 คน

กลุมบร�หารทั่วไป

ขาราชการ
6 คน
พนักงานราชการ 3 คน
พนักงานกระทรวง 1 คน
สนับสนุนวิชาการ จัดทำแผนยุทธศาสตร
NCD แผนงานโรคไมตดิ ตอทีส่ อดคลอง
กับแผนระดับตาง ๆ แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนการใชจา ยงบประมาณ
และติดตามประเมินผลของ
กองโรคไมติดตอ

พัฒนาระบบและกลไก ประสานเพือ่
สงเสริมความรวมมือกับภาคีเครือขาย
ทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ ทัง้ ใน
ดานนโยบาย ขอตกลงความรวมมือ
วิชาการ เทคโนโลยี และการติดตาม
ประเมินผล ปฏิบัติหนาที่เลขานุการ
แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ขั บ เ ค ลื่ อ น
แผนยุ ท ธศาสตร ความร ว มมื อ
ระหว า งรั ฐ บาลไทยกั บ องค ก าร
อนามั ย โลก ด า นโรคไม ติ ด ต อ
(Country Cooperative Strategy:
CCS-NCD)

กลุมยุทธศาสตร
แผนและประเมินผล

6 คน
5 คน
1 คน
พัฒนาองคความรูเทคโนโลยีดานการ
เฝาระวังสถานการณโรคไมติดตอ
พั ฒ นาและจั ด การระบบข อ มู ล
เฝ า ระวั ง และระบาดวิ ท ยา
โรคไม ติ ด ต อ ตลอดจนวิ เ คราะห
สังเคราะห พัฒนานวัตกรรมเชิง
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และนวัตกรรมเชิง
ระบบ

ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลจ.โครงการ

กลุมเทคโนโลยี
และระบาดว�ทยา

ผูชวยผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ

นายแพทยอรรถเกียรติ กาญจนพ�บูลวงศ

2 คน
1 คน
5 คน

ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจางโครงการ

กลุมพัฒนาความรวมมือ
ในประเทศและระหวางประเทศ

รองผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ

ดร. ทันตแพทยหญิงศิร�วรรณ พ�ทยรังสฤษฏ

มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
สารบรรณ งานธุรการทั่วไป งาน
การเงิ น และบั ญ ชี งานพั ส ดุ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
กลุมงานตาง ๆ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย

นายแพทยชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ

ผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ

นายแพทยกฤษฎา หาญบรรเจ�ด

รองผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ

โครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
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สวนที่ 2

งบประมาณ
และการใชจายเง�นงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2564
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งบประมาณ
และการใช้้จ่่ายเงิินงบประมาณ
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564
กองโรคไม่่ติิดต่่อ ได้้รัับการจััดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ทุุกงบรายจ่่าย ประกอบด้้วย
งบบุุคลากร งบดำำ�เนิินงาน (ขั้้�นต่ำำ��  ภารกิิจประจำำ�  งบดำำ�เนิินงานโครงการ และงบลงทุุน) จำำ�นวนเงิิน 21,027,360.83.- บาท 
ผลการเบิิกจ่่ายเงิินงบประมาณประจำำ�ปีี จำำ�นวน 20,977,144.83.- บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 99.76 โดยส่่วนของงบดำำ�เนิินงาน
(โครงการ) ได้้รัับจััดสรรเงิินงบประมาณ 13,302,445.80.- บาท (สิิบสามล้้านสามแสนสองพัันสี่่ร้� ้อยสี่่�สิิบห้้าบาทแปดสิิบสตางค์์)
มีีโครงการที่่�ดำำ�เนิินงานภายใต้้แผนปฏิิบััติิราชการ จำำ�นวนทั้้�งหมด 24 โครงการ ผลการเบิิกจ่่ายคิิดเป็็นร้้อยละ 99.62 สรุุปการใช้้
จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุุปได้้ดัังตาราง
ตารางที่่� 1 งบประมาณและการใช้้จ่่ายเงิินงบประมาณ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564
งบรายจ่่าย/ผลผลิิต

ได้้รัับจััดสรร

ร้้อยละ
การเบิิกจ่่าย
5,276,454.18 100.00
5,276,454.18 100.00

ผลการเบิิกจ่่าย

งบบุุคลากร
5,276,654.18
กิิจกรรมหลัักที่่� 13.1
5,276,654.18
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรในการเฝ้้าระวัังป้้องกัันควบคุุมโรค
และภััยสุุขภาพ (ค่่าตอบแทนพนัักงานราชการ)
งบดำำ�เนิินงาน
15,426,174.15 15,376,158.15
1. งบผลผลิิต
13,302,445.80 13,252,429.80
กิิจกรรมหลัักที่่� 1.1
1,557,047.29
1,557,047.29
พััฒนาและสนัับสนุุนกระบวนการจััดการจััดทำำ�ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และ
การจััดการความรู้้� ของหน่่วยงานเพื่่�อการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
กิิจกรรมหลัักที่่� 2.1
25,500.00
25,500.00
พััฒนาและบริิหารจััดการเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวััง
ป้้องกััน ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
กิิจกรรมหลัักที่่� 2.2
3,271,546.97
3,271,546.97
เสริิมสร้้างศัักยภาพ พััฒนาความร่่วมมืือและสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ของเครืือข่่ายในการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
กิิจกรรมหลัักที่่� 3.2
2,999,700.00
2,999,700.00
ถ่่ายทอดความรู้้�ในการดููแลสุุขภาพ เฝ้้าระวััง ป้้องกััน ควบคุุมโรค
ภััยสุุขภาพ และการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมที่่มีีคุ
� ุณภาพ

99.68
99.62
100.00

100.00

100.00

100.00

รายงานประจำ�ปี 2564
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

งบรายจ่่าย/ผลผลิิต
กิิจกรรมหลัักที่่� 7.4
สนัับสนุุนการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน ควบคุุมโรค ภายใต้้โครงการ
ราชทััณฑ์์ปัันสุุข ทำำ�ความดีี เพื่่�อชาติิ ศาสน์์ กษััตริิย์์
กิิจกรรมหลัักที่่� 9.4
พััฒนาและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวัังป้้องกััน
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยง
2. งบขั้้�นต่ำ�ำ�
กิิจกรรมหลัักที่่� 13.1
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรในการเฝ้้าระวัังป้้องกัันควบคุุมโรค
และภััยสุุขภาพ
3. งบภารกิิจประจำำ�
กิิจกรรมหลัักที่่� 13.1 ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากรในการเฝ้้าระวัังป้้องกััน
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ (เงิินสมทบประกัันสัังคม)
4. ค่่าสาธารณููปโภค
กิิจกรรมหลัักที่่� 1.1
พััฒนาและสนัับสนุุนกระบวนการจััดการจััดทำำ�ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
และการจััดการความรู้้� ของหน่่วยงานเพื่่�อการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
งบลงทุุน
กิิจกรรมหลัักที่่� 4.1
บริิการรัักษาและฟื้้�นฟููสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่่�มโรคติิดต่่อสำำ�คััญ
โรคอุุบััติิใหม่่และภััยสุุขภาพของหน่่วยงาน เพื่่�อสร้้างมาตรฐาน
ระบบบริิการ
		
รวมทั้้�งสิ้้�น

ได้้รัับจััดสรร
699,999.30

17

ร้้อยละ
การเบิิกจ่่าย
699,999.30 100.00

ผลการเบิิกจ่่าย

4,748,652.24

4,698,636.24

98.95

1,829,500.00
1,829,500.00

1,829,500.00
1,829,500.00

100.00
100.00

133,597.00
133,597.00

133,597.00
133,597.00

100.00
100.00

160,631.35
160,631.35

160,631.35
160,631.35

100.00
100.00

324,532.50
324,532.50

324,532.50
324,532.50

100.00
100.00

21,027,360.83 20,977,144.83

99.76
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สวนที่ 3

ผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลการปฏิิบััติิราชการ

ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดกระทรวงสาธารณสุุข
กระทรวงสาธารณสุุข ได้้กำ�ำ หนดตััวชี้้�วััดเป้้าหมายภายใต้้บริิบทการบริิหารราชการแผ่่นดิินที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�เชิิงยุุทธศาสตร์์
และการเสริิมสร้้างระบบบริิหารจััดการบ้้านเมืืองที่่�ดีี  โดยได้้กำำ�หนดประเด็็นในการติิดตามภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ระยะ 20 ปีี
สอดคล้้องตามยุุทธศาสตร์์ความเป็็นเลิิศ 4 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันโรค และคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคเป็็นเลิิศ
(PP&P excellence) 2) ด้้านบริิการเป็็นเลิิศ (Service Excellence) 3) ด้้านบุุคลากรเป็็นเลิิศ (People Excellence) และ
4) ด้้านบริิหารเป็็นเลิิศด้้วยธรรมาภิิบาล (Governance Excellence) และได้้กำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั กระทรวงสาธารณสุุข ในปีีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ภายใต้้กรอบยุุทธศาสตร์์ฯ ทั้้�งหมด 15 แผนงาน 42 โครงการ 75 ตััวชี้้�วััด เพื่่�อการกำำ�กัับติิดตามผลการดํําเนิินงาน
กองโรคไม่่ติิดต่่อ รัับผิิดชอบกำำ�กัับดููแล 2 ตััวชี้้�วััด ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1) ด้้านการส่่งเสริิมและป้้องกัันโรค
และคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคเป็็นเลิิศ (PP&P excellence) แผนงานที่่� 3 การป้้องกัันควบคุุมโรคและลดปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพ
โครงการควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ ตััวชี้้วั� ดั ที่่� 1 ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน และ/หรืือความดัันโลหิิตสููง
กำำ�หนดเกณฑ์์เป้้าหมาย โรคเบาหวาน ≥ ร้้อยละ 60 และโรคความดัันโลหิิตสููง ≥ ร้้อยละ 70 ตััวชี้้�วััดที่่� 2 ร้้อยละชุุมชนผ่่านเกณฑ์์
การดำำ�เนิินงาน “ชุุมชนวิิถีีใหม่่ ห่่างไกล NCDs” กำำ�หนดเกณฑ์์เป้้าหมาย 152 ชุุมชน (ดำำ�เนิินงานอย่่างน้้อย 2 ชุุมชน/จัังหวััด)
ผ่่านเกณฑ์์เชิิงคุุณภาพ อย่่างน้้อย 1 ชุุมชน/จัังหวััด
ซึ่่�งตััวชีีวััดดัังกล่่าวข้้างต้้น ได้้ถููกกำำ�หนดให้้เป็็นกรอบประเด็็นในการตรวจราชการปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ประเด็็น
Functional based (ระบบงานของหน่่วยบริิการ) สุุขภาพกลุ่่�มวััยทำำ�งาน (NCD - DM/HT)
ผลการดำำ�เนิินงานตััวชี้้�วััดในภาพรวมบรรลุุตามเกณฑ์์เป้้าหมาย โดยมีีรายละเอีียดการสรุุปและวิิเคราะห์์ ดัังนี้้�
ตััวชี้�วััด
้ ที่่� 1 ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน และ/หรืือความดัันโลหิิตสููง
1.1) ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน 
จากการคััดกรองโรคเบาหวาน ในประชาชนอายุุ 35 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวน 19,614,985 คน (87.56%) เพื่่�อค้้นหาผู้้�ป่่วย
รายใหม่่ที่่�ยัังไม่่มีีอาการ พบกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน จำำ�นวน 221,321 คน (1.13%) กลุ่่�มสงสััยป่่วยได้้รัับการตรวจติิดตาม 
จำำ�นวน 140,386 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 63.43 ถืือว่่าผ่่านเกณฑ์์เป้้าหมาย (เป้้าหมาย ≥ ร้้อยละ 60) ดัังแผนภาพที่่� 1

รอยละ

แผนภาพที่่� 1 ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน
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แหล่่งข้้อมููล: ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 6 ตุุลาคม 2564)
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1.2) ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
จากการคััดกรองโรคความดัันโลหิิตสููง ในประชาชนอายุุ 35 ปีีขึ้น้� ไป จำำ�นวน 17,003,311 คน (87.66%) เพื่่�อค้้นหา
ผู้้�ป่่วยรายใหม่่ที่่�ยัังไม่่มีีอาการ พบกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง จำำ�นวน 814,234 คน (4.79%) กลุ่่�มสงสััยป่่วยได้้รัับ
การตรวจติิดตาม จำำ�นวน 620,597 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 76.22 ถืือว่่าผ่่านเกณฑ์์เป้้าหมาย (เป้้าหมาย ≥ ร้้อยละ 70) ดัังแผนภาพที่่� 2
แผนภาพที่่� 2 ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
เปาหมาย > รอยละ 70
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เขตสุขภาพ

แหล่่งข้้อมููล: ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 6 ตุุลาคม 2564)
จากการดำำ�เนิินงานพบปััญหาอุุปสรรค ดัังนี้้�
1. จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) ทำำ�ให้้การคััดกรอง ไม่่เป็็นไปตาม
กำำ�หนด และยัังไม่่บรรลุุเป้้าหมายในบางเขตสุุขภาพ เนื่่�องจากการออกแบบการคััดกรองยัังมีีความแตกต่่างกัันระหว่่างเขตสุุขภาพ
เพราะฉะนั้้น� เขตสุุขภาพที่่มีี� การออกแบบการคััดกรองตั้้ง� แต่่ช่ว่ งต้้นปีีงบประมาณจะได้้รับผ
ั ลกระทบน้้อย ส่่วนจัังหวััดที่่ดำ� �ำ เนิินการช่่วง
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 จะได้้รับผ
ั ลกระทบมากเพราะมีีการเคลื่่อ� นย้้ายระดมทรััพยากรที่่เ� กี่่ย� วข้้องไปช่่วยงานสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
2. กลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวานได้้รัับการตรวจยืืนยัันโดยการตรวจ FPG ทางห้้องปฏิิบััติิการ บางพื้้�นที่่�ยัังใช้้วิิธีีการตรวจ
ยืืนยัันด้้วยวิิธีีการเดีียวกัับที่่�ใช้้ในการตรวจคััดกรอง เช่่น FCBG ทำำ�ให้้ข้้อมููลไม่่ถููกต้้อง
3. การได้้รัับการวััดความดัันโลหิิตด้้วยตนเองที่่�บ้้าน ภายใน 120 วััน บางเขตสุุขภาพมีีปััญหาเรื่่�องการจััดสรร
เครื่่�องวััดความดัันโลหิิตไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้การติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยอาจจะมีีความล่่าช้้าเกิิน 120 วััน
ข้้อเสนอแนะจากพื้้�นที่่�
• กลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวานควรได้้รัับการตรวจยืืนยัันโดยการตรวจ FPG ทางห้้องปฏิิบััติิการ และในปีี พ.ศ. 2566
อาจจะต้้องเพิ่่ม� การยืืนยัันวิินิจิ ฉััยโรคเบาหวานโดยการตรวจ OGTT ในกลุ่่�ม Impaired glucose tolerance test ด้้วย
• ควรสนัับสนุุนงบประมาณ วััสดุุอุุปกรณ์์การเฝ้้าระวััง ค้้นหาผู้้�ป่่วยรายใหม่่ และการคััดกรองภาวะแทรกซ้้อน
ในผู้้�ป่่วย DM/HT เช่่น เครื่่�องวััดความดัันโลหิิตสููง, Monofilament, เครื่่�อง Fundus camera และชุุดน้ำำ��ยา
ตรวจ Lab ต่่างๆ
• การมีีส่่วนร่่วมขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในการจััดตั้้�ง Health station ในชุุมชน จะช่่วยให้้เพิ่่�มความ
ตระหนัักรู้้�ให้้ประชาชนเข้้าถึึงการบริิการคััดกรองเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งในการคััดกรองจำำ�เป็็นต้้องมีีอุุปกรณ์์สนัับสนุุน
เช่่น เครื่่�องวััดความดัันโลหิิตสููง เครื่่�องตรวจน้ำำ�ต
� าล เป็็นต้้น
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ตััวชี้้�วััดที่่� 2 ร้้อยละชุุมชนผ่่านเกณฑ์์การดำำ�เนิินงาน “ชุุมชนวิิถีใี หม่่ ห่่างไกล NCDs”
การดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รััง โดยใช้้ชุมช
ุ นเป็็นฐาน (CBI NCDs): “ชุุมชนวิิถีีใหม่่ ห่า่ งไกล NCDs”
มีีจัังหวััดที่่�ร่่วมดำำ�เนิินงานทั้้�งหมด 76 จัังหวััด และผ่่านเกณฑ์์การดำำ�เนิินงานตามแนวทางป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน (CBI NCDs) ครบทั้้�ง 5 ขั้้�นตอน จำำ�นวน 72 จัังหวััด จัังหวััดที่่�ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มีีจำำ�นวน 4 จัังหวััด คืือ
จัังหวััดปทุุมธานีี  (เขตสุุขภาพที่่� 4) จัังหวััดชลบุุรีี  (เขตสุุขภาพที่่� 6) จัังหวััดมุุกดาหาร (เขตสุุขภาพที่่� 10) และจัังหวััดสงขลา
(เขตสุุขภาพที่่� 12)
สำำ�หรัับชุมช
ุ น/หมู่่�บ้้านที่่ร่� วมดำ
่ �ำ เนิินงานฯ รวมทั้้�งสิ้้น� 178 ชุุมชน/หมู่่�บ้้าน ที่่ผ่� า่ นเกณฑ์์การดำำ�เนิินงาน จำำ�นวน 146 ชุุมชน
คิิดเป็็นร้้อยละ 82 ของชุุมชนที่่�ดำำ�เนิินงานทั้้�งหมด
ตารางที่่� 2 แสดงจำำ�นวนชุุมชน/หมู่่�บ้้านที่่ผ่� า่ นเกณฑ์์ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รััง โดยใช้้ชุมช
ุ น
เป็็นฐาน (CBI NCDs) : “ชุุมชนวิิถีีใหม่่ ห่่างไกล NCDs”
เขตสุุขภาพ
เขตสุุขภาพที่่� 1
เขตสุุขภาพที่่� 2
เขตสุุขภาพที่่� 3
เขตสุุขภาพที่่� 4
เขตสุุขภาพที่่� 5
เขตสุุขภาพที่่� 6
เขตสุุขภาพที่่� 7
เขตสุุขภาพที่่� 8
เขตสุุขภาพที่่� 9
เขตสุุขภาพที่่� 10
เขตสุุขภาพที่่� 11
เขตสุุขภาพที่่� 12
ภาพรวม

จำำ�นวนชุุมชนที่่�ดำำ�เนิินงาน
ทั้้�งหมด
18
20
12
16
18
26
8
14
8
10
14
14
178

ผ่่านเกณฑ์์
18
10
11
13
17
15
8
14
8
7
14
11
146

ไม่่ผ่่านเกณฑ์์
0
10
1
3
1
11
0
0
0
3
0
3
32

ร้้อยละของชุุมชน
ที่่�ดำำ�เนิินงานผ่่านเกณฑ์์
100
50
91.7
81.3
94.4
57.7
100
100
100
70
100
78.6
82

จากการดำำ�เนิินงานพบปััญหาอุุปสรรค ดัังนี้้�
1. เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) ที่่มีี� ความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้น้� ประกอบ
กัับมาตรการคุุมเข้้มของแต่่ละพื้้�นที่่� บางแห่่งเป็็นพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุดและควบคุุมเข้้มงวด ห้้ามจััดกิิจกรรมที่่�มีีการรวมกลุ่่�มกััน
ของบุุคคล ส่่งผลให้้ไม่่สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมตามแผนงานโครงการต่่างๆ ทำำ�ให้้การทำำ�งานเกิิดความล่่าช้้าและบางพื้้น� ที่่ไ� ม่่สามารถ
ประเมิินผลสำำ�เร็็จของกิิจกรรมได้้
2. การดำำ�เนิินงานบางพื้้น� ที่่มีี� การทำำ�งานแบบแยกส่่วน ขาดการบููรณาการเชิิงพื้้น� ที่่ ทำ
� �ำ ให้้ไม่่มีีความเชื่่อ� มโยงการบููรณาการ
ดำำ�เนิินงานของภาคีีเครืือข่่ายร่่วมกััน
ข้้อเสนอแนะจากพื้้�นที่่�
• ควรมีีนโยบายสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานที่่�ชััดเจนและต่่อเนื่่�อง
• สนัับสนุุนองค์์ความรู้้� สื่่�อเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังและอื่่�นๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนางาน
ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังในระดัับพื้้�นที่่�
• สนัับสนุุนวิิทยากรในการอบรมเพิ่่�มเติิมความรู้้�เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�นำำ�ด้้านสุุขภาพ เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรในพื้้�นที่่�
ให้้เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสุุขภาพ
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นวััตกรรม/ตััวอย่่างที่่�ดีี
เขตสุุขภาพที่่� 3: หมู่่�บ้้านลดหวาน มััน เค็็ม ลดเสี่่�ยง ลดโรค ปรัับพฤติิกรรมของกลุ่่�มเสี่่�ยงเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง
ณ บ้้านตลุุกข่่อยน้ำำ� ตำ
� �บ
ำ ลเขาชนกััน อำำ�เภอแม่่วงก์์ จังั หวััดนครสวรรค์์ เป็็นการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวััง ป้้องกััน และควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ
มีีแนวทางการดำำ�เนิินงานโดยใช้้หลััก 3 อ. 2 ส. และมีีมาตรการต่่างๆ ในการแก้้ไขปััญหาที่่�ชุุมชนร่่วมกัันกำำ�หนดมาช่่วยส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนให้้คนในชุุมชนปฏิิบััติิ
เขตสุุขภาพที่่� 7: ต้้นแบบหมู่่�บ้้านลดเค็็ม บ้า้ นหนองหััววัว ต
ั .โคกสีี จ.ขอนแก่่น มีีการสร้้างส่่วนร่่วมของชุุมชน ลดพฤติิกรรม
บริิโภคเค็็มและการใช้้ต้้นใบชููรสแทนเครื่่�องปรุุงรส โดยภููมิิปััญญาชาวบ้้าน
เขตสุุขภาพที่่� 8: ชุุมชนต้้นแบบดููแลสุุขภาพ วิิถีีใหม่่ บ้้านทุ่่�งเจริิญ “ลดหวาน ลดเค็็ม  ลดโรค NCDs ตำำ�บลป่่งไฮ”                   
ณ บ้้านทุ่่�งเจริิญ ตำำ�บลป่่งไฮ อำำ�เภอเซกา จัังหวััดบึึงกาฬ
เขตสุุขภาพที่่� 12: ต้้นแบบการดำำ�เนิินงานเรื่่�องหลอดเลืือดสมองในบริิบทพื้้�นที่่� “กิินอยู่่�อย่่างไร ห่่างไกล Stroke
ชุุมชนโต๊๊ะลืือเบ” จัังหวััดนราธิิวาส ให้้กลุ่่�มเสี่่�ยง กลุ่่�มป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังได้้รัับรู้้�ถึึงการเตืือน การป้้องกััน การจััดการตนเอง
และครอบครััวแบบพหุุวััฒนธรรม 
2. ผลการดำำ�เนิินงานตััวชี้้�วััดการประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการ
ผลการดำำ�เนิินงานตััวชี้้�วััดประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการตามคำำ�รัับรองการปฏิิบััติิราชการ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองโรคไม่่ติิดต่่อ มีีตััวชี้้�วััดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการ ดัังนี้้�
1. ตััวชี้้�วััดการประเมิินส่่วนราชการตามมาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิราชการของสำำ�นัักงานปลััด
กระทรวงสาธารณสุุข เป็็นการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกรมควบคุุมโรค แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) ดัังนั้้�น การประเมิินผลการปฏิิบัติั ริ าชการในรอบ 12 เดืือน สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
พััฒนาระบบราชการ ได้้มีีมติิให้้หน่่วยงานส่่งผลการดำำ�เนิินงานเพื่่�อติิดตามผลโดยไม่่มีีการประเมิินผล ซึ่่�งกองโรคไม่่ติิดต่่อ
โดยกลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ เป็็นหน่่วยงานหลัักในการกำำ�กับดูู
ั แล จำำ�นวน 2 ตััวชี้้วั� ดั และมีีกลุ่่�มพััฒนาองค์์กร เป็็นผู้้�ประสานงาน
ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง รายละเอีียดผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1.1 ร้้อยละของผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานรายใหม่่ลดลง กำำ�หนดเกณฑ์์เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ร้้อยละ 8.22 ผลการดำำ�เนิินงาน
ภาพรวม ได้้ร้้อยละ 4.35 ซึ่่�งไม่่ผ่่านเกณฑ์์เป้้าหมายที่่�กำำ�หนด ดัังตาราง
ตารางที่่� 3 ร้้อยละของผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานรายใหม่่ลดลง
เขตสุุขภาพ
จำำ�นวนผู้้�ป่่วยรายใหม่่ปีี 2563 จำำ�นวนผู้้�ป่่วยรายใหม่่ปีี 2564
อััตราที่่�เปลี่่�ยนแปลง
เขตสุุขภาพที่่� 1
28,937
30,551
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.58
เขตสุุขภาพที่่� 2
17,025
16,213
ลดลงร้้อยละ
4.77
เขตสุุขภาพที่่� 3
15,194
15,895
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.61
เขตสุุขภาพที่่� 4
28,791
28,875
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.29
เขตสุุขภาพที่่� 5
30,351
27,125
ลดลงร้้อยละ
10.63
เขตสุุขภาพที่่� 6
32,511
31,130
ลดลงร้้อยละ
4.25
เขตสุุขภาพที่่� 7
28,448
27,015
ลดลงร้้อยละ
5.04
เขตสุุขภาพที่่� 8
32,257
24,690
ลดลงร้้อยละ
23.46
เขตสุุขภาพที่่� 9
35,248
34,697
ลดลงร้้อยละ
1.56
เขตสุุขภาพที่่� 10
24,137
22,837
ลดลงร้้อยละ
5.39
เขตสุุขภาพที่่� 11
19,639
19,680
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.21
เขตสุุขภาพที่่� 12
18,852
19,139
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.52
ประเทศ
311,390
297,847
ลดลงร้้อยละ
4.35
ที่่�มา: ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)
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1.2 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยความดัันโลหิิตสููงรายใหม่่ลดลง กำำ�หนดเกณฑ์์เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ร้้อยละ 10.73
ผลการดำำ�เนิินงานภาพรวม ได้้ร้้อยละ 0.57 ซึ่่�งไม่่ผ่่านเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด ดัังตาราง
ตารางที่่� 4 ร้้อยละของผู้้�ป่่วยความดัันโลหิิตสููงรายใหม่่ลดลง
เขตสุุขภาพ

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยรายใหม่่ปีี 2563 จำำ�นวนผู้้�ป่่วยรายใหม่่ปีี 2564

อััตราที่่�เปลี่่�ยนแปลง

เขตสุุขภาพที่่� 1
78,058
76,314
ลดลงร้้อยละ
2.23
เขตสุุขภาพที่่� 2
38,500
36,306
ลดลงร้้อยละ
5.7
เขตสุุขภาพที่่� 3
37,842
39,684
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.87
เขตสุุขภาพที่่� 4
58,355
62,050
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6.33
เขตสุุขภาพที่่� 5
62,022
61,638
ลดลงร้้อยละ
0.62
เขตสุุขภาพที่่� 6
71,349
73,129
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.49
เขตสุุขภาพที่่� 7
56,707
55,175
ลดลงร้้อยละ
2.7
เขตสุุขภาพที่่� 8
57,595
48,061
ลดลงร้้อยละ
16.55
เขตสุุขภาพที่่� 9
84,576
84,958
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.45
เขตสุุขภาพที่่� 10
52,956
51,696
ลดลงร้้อยละ
2.38
เขตสุุขภาพที่่� 11
42,135
45,677
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8.41
เขตสุุขภาพที่่� 12
44,075
45,580
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.41
ประเทศ
684,170
680,268
ลดลงร้้อยละ
0.57
ที่่�มา: ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)
2. ตััวชี้้�วััดคำำ�รัับรองการปฏิิบััติิราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้้�บริิหารกระทรวงสาธารณสุุข
เป็็นการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของอธิิบดีีกรมควบคุุมโรค (นายแพทย์์โอภาส  การย์์กวิินพงศ์์) โดยกองโรคไม่่ติิดต่่อ
เป็็นหน่่วยงานหลัักในการกำำ�กัับดููแล จำำ�นวน 3 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่ กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ กำำ�กัับดููแลตััวชี้้�วััดร้้อยละการตรวจ
ติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคเบาหวาน และตััวชี้้วั� ดั ร้้อยละการตรวจติิดตามกลุ่่�มสงสััยป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง กลุ่่�มพััฒนานโยบาย
ระดัับประชากร กำำ�กัับดููแลตััวชี้้�วััดร้้อยละชุุมชนผ่่านเกณฑ์์การดำำ�เนิินงาน “ชุุมชนวิิถีีใหม่่ ห่่างไกล NCDs” และกลุ่่�มพััฒนา  
องค์์กรเป็็นผู้้�ประสานงานในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง รายละเอีียดผลการดำำ�เนิินงานดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น (ผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััด
กระทรวงสาธารณสุุข)
3. ตััวชี้้�วััดคำำ�รัับรองการปฏิิบััติิราชการ กองโรคไม่่ติิดต่่อ จำำ�นวน 8 ตััวชี้้�วััด โดยผู้้�จััดเก็็บตััวชี้้�วััดจากกลุ่่�มต่่างๆ
เป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการตามรายละเอีียดตััวชี้้วั� ดั รายงานผลในระบบ EstimatesSM และได้้รับั การกำำ�กับั ติิดตาม ผลการดำำ�เนิินงานจาก
3 ส่่วน ได้้แก่่
3.1 หััวหน้้ากลุ่่�ม กำำ�กัับติิดตาม และให้้ข้้อเสนอแนะ รอบ 3 เดืือน รอบ 6 เดืือน และรอบ 12 เดืือน
3.2 กลุ่่�มพััฒนาองค์์กร กำำ�กัับติิดตาม  และตรวจสอบความถููกต้้อง ครบถ้้วนของเอกสารในระบบ  EstimatesSM
รอบ 3 เดืือน จำำ�นวน 4 ตััวชี้้วั� ดั ได้้แก่่ ตัวชี้้
ั วั� ดั ระดัับความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่อ� การเฝ้้าระวััง ป้้องกัันควบคุุมโรค
และภััยสุุขภาพ (งานวิิจััย/งานวิิจััยที่่พั� ัฒนาจากงานประจำำ�), ระดัับความสำำ�เร็็จของนวััตกรรมที่่�หน่่วยงานสร้้างใหม่่และนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์, ระดัับความสำำ�เร็็จในการพััฒนาระบบสื่่�อสารความเสี่่ย� งเพื่่อ� สร้้างเสริิมความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรค
และภััยสุุขภาพระดัับหน่่วยงานตามเกณฑ์์มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005) และระดัับความสำำ�เร็็จของหน่่วยงานดำำ�เนิินการ  
บริิหารจััดการภาครััฐและการปฏิิรููปองค์์กรได้้ตามเกณฑ์์ที่่�กรมควบคุุมโรคกำำ�หนด สำำ�หรัับรอบ  6 เดืือน และรอบ  12 เดืือน
ในทุุกตััวชี้้�วััดทั้้�งหมดจำำ�นวน 8 ตััวชี้้�วััด
3.3 คณะกรรมการการประเมิินการปฏิิบััติิราชการกองโรคไม่่ติิดต่่อ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำำ�กัับติิดตาม 
ให้้ข้้อเสนอแนะ และประเมิินผลเป็็นการภายใน (Internal Audit) รอบ 6 เดืือน และ 12 เดืือน ณ ห้้องประชุุมกองโรคไม่่ติิดต่่อ
ผ่่านระบบออนไลน์์ รายละเอีียดดัังตาราง
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ตารางที่่� 5 การประเมิินการปฏิิบััติิราชการของกองโรคไม่่ติิดต่่อ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตััวชี้้�วััด
คะแนน/ผลลััพธ์์
องค์์ประกอบที่่� 1 ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานตามหลัักภารกิิจพื้้�นฐาน (Functional Based)
1.1 ตััวชี้้�วััดการบรรลุุความสำำ�เร็็จของระบบป้้องกัันควบคุุมโรคให้้ได้้มาตรฐาน
1.1.1 ระดัับความสำำ�เร็็จในการจััดการภาวะฉุุกเฉิินทางสาธารณสุุข
5.00 คะแนน
ของหน่่วยงาน
1.1.2 ระดัับความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อการเฝ้้าระวััง
5.00 คะแนน
ป้้องกัันควบคุุมโรค และภััยสุุขภาพ (งานวิิจััย/งานวิิจััยที่่�พััฒนา
จากงานประจำำ�)
1.2 งานภารกิิจหลัักหน่่วยงาน
1.2.1 ระดัับความสำำ�เร็็จของการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
4.00 คะแนน
โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน (CBI NCDs): “ชุุมชนวิิถีีใหม่่ ห่่างไกล NCDs”
		 • จำำ�นวนชุุมชนที่่ดำ� ำ�เนิินงาน “ชุุมชนวิิถีีใหม่่ ห่่างไกล NCDs”
178 ชุุมชน
		 • ร้้อยละชุุมชนผ่่านเกณฑ์์การดำำ�เนิินงาน “ชุุมชนวิิถีีใหม่่
ร้้อยละ 82 (146 ชุุมชน)
ห่่างไกล NCDs”
องค์์ประกอบที่่� 2 ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานตามหลัักภารกิิจยุุทธศาสตร์์ หรืือภารกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมายเป็็นพิิเศษ
(Agenda Based)
2.2 ระดัับความสำำ�เร็็จในการพััฒนาระบบสื่่�อสารความเสี่่�ยงเพื่่�อสร้้างเสริิม
5.00 คะแนน
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
ระดัับหน่่วยงาน ตามเกณฑ์์มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005)
องค์์ประกอบที่่� 3 ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานตามหลัักภารกิิจพื้้�นที่่�ฯ (Area Based)
		 • กองโรคไม่่ติิดต่่อ ไม่่มีีตััวชี้้�วััดในองค์์ประกอบนี้้�
องค์์ประกอบที่่� 4 ประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการและพััฒนานวััตกรรมฯ (Innovation Based)
4.1 ระดัับความสำำ�เร็็จของนวััตกรรมที่่�หน่่วยงานสร้้างใหม่่แล้้วนำ�ำ ไปใช้้ประโยชน์์
5.00 คะแนน
4.2 ระดัับความสำำ�เร็็จของการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิราชการของหน่่วยงาน
4.89 คะแนน
4.3 ระดัับความสำำ�เร็็จของหน่่วยงานที่่ดำ� �ำ เนิินการบริิหารจััดการภาครััฐ
4.64 คะแนน
และการปฏิิรููปองค์์กรได้้ตามเกณฑ์์ที่่�กรมควบคุุมโรคกำำ�หนด
องค์์ประกอบที่่� 5 ศัักยภาพในการเป็็นส่่วนราชการที่่�มีีความสำำ�คััญเชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่�อการพััฒนา (Potential Based)
5.1 ระดัับความสำำ�เร็็จของการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
4.60 คะแนน
(พ.ศ. 2561 - 2580) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้้อค้้นพบ
• การดำำ�เนิินงานจััดการภาวะฉุุกเฉิินทางสาธารณสุุขของหน่่วยงานในปีีงบประมาณถััดไป  ควรทบทวนแผนบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องในช่่วงไตรมาสแรก และดำำ�เนิินงานตามแผนที่่ว� างไว้้ให้้แล้้วเสร็็จโดยด่่วนและใช้้งานได้้จริิง
• การดำำ�เนิินงานวิิจััยโดยให้้ทุุกกลุ่่�มร่่วมกัันวางแผนการดำำ�เนิินงานผลิิตภััณฑ์์ฯ ในปีีงบประมาณถััดไป  โดยเสนอให้้
กลุ่่�มพััฒนาองค์์กรประสาน กองนวััตกรรมและวิิจััยเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจรายละเอีียด Template ให้้ชััดเจน
• การดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน ควรวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพเพิ่่�มเติิม
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• การพััฒนาระบบสื่่�อสารความเสี่่�ยง ควรเชื่่�อมโยงการดำำ�เนิินงานบางขั้้�นตอน เพื่่�อให้้ได้้กิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินงานใน
ชุุมชนจริิง และสามารถถอดบทเรีียนได้้จริิง
• การดำำ�เนิินงานนวััตกรรมของหน่่วยงาน ควรมีีการนำำ�งานนวััตกรรมของแต่่ละกลุ่่�มมาแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�โดยไม่่ควร
ยึึดติิ ด แค่่ ตัั วชี้้� วัั ด นอกจากนี้้� ก ารจัั ด ประชุุ ม ออนไลน์์ ควรมีีอุุ ป กรณ์์ หรืือเครื่่� อ งมืือที่่� ส ามารถดำำ� เนิิ น การ
ได้้อย่่างประสิิทธิภิ าพ ผู้้�จัดั ต้้องมีีทัักษะ ควรทดสอบระบบ และมีีสััญญาณอิินเตอร์์เน็็ตที่่ร� องรัับการจััดประชุุมออนไลน์์
ขนาดใหญ่่
• การเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการปฏิิบัติั ริ าชการของหน่่วยงาน ควรประชาสััมพันั ธ์์การใช้้กล่่องข้้าว หรืือปิ่่�นโต อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อลดการใช้้พลาสติิก และสร้้างต้้นแบบการลดพลาสติิก
3. ผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดยุุทธศาสตร์์/ตััวชี้้�วััดจุุดเน้้น กรมควบคุุมโรค
กรมควบคุุมโรค ได้้กำำ�หนดตััวชี้้�วััดยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้
หน่่วยงานใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านเพื่่อ� ให้้บรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์ และเป้้าหมายของกรมควบคุุมโรค ซึ่ง�่ ตััวชี้้วั� ดั ยุุทธศาสตร์์บางรายการ
ถููกเลืือกเป็็นตััวชี้้�วััดคำำ�รัับรองการปฏิิบััติิราชการ โดยในปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 มีีตััวชี้้�วััดยุุทธศาสตร์์ที่่�กองโรคไม่่ติิดต่่อ
รัับผิิดชอบ จำำ�นวน 1 ตััวชี้้�วััด และตััวชี้้�วััดจุุดเน้้นที่่�กองโรคไม่่ติิดต่่อร่่วมดำำ�เนิินการ จำำ�นวน 3 ตััวชี้้�วััด มีีผลการประเมิิน
โดยผู้้�รัับผิิดชอบตััวชี้้�วััดระดัับกรม รายละเอีียดดัังตาราง
ตารางที่่� 6 ผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดยุุทธศาสตร์์/ตััวชี้้�วััดจุุดเน้้นกรมควบคุุมโรค ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตััวชี้้�วััดยุุทธศาสตร์์/ตััวชี้้�วััดจุุดเน้้น
1 HL04 ระดัับความสำำ�เร็็จของการพััฒนาสถาปััตยกรรมองค์์กร
(Enterprise Architecture: EA) ของหน่่วยงาน
2 HL05 ระดัับความสำำ�เร็็จของการจััดทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและนำำ�เสนอ
ข้้อมููล (Data Visualization) ตามเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนด
3 HL10 ระดัับความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานเป็็นองค์์กร แห่่งความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพการป้้องกัันควบคุุมโรคตามเกณฑ์์ที่่�กรมควบคุุมโรคกำำ�หนด

ผู้้�จััดเก็็บตััวชี้้�วััด

ผลคะแนน

กลุ่่�มเทคโนโลยีีและ
ระบาดวิิทยา
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและ
ระบาดวิิทยา
กลุ่่�มพััฒนาองค์์กร

5.00
5.00
5.00

ปััญหาอุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด HL10 ระดัับความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานเป็็นองค์์กรแห่่งความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพการป้้องกัันควบคุุมโรค
ตามเกณฑ์์ที่่�กรมควบคุุมโรคกำำ�หนดเป็็นตััวชี้้�วััดมาใหม่่ และถ่่ายทอดถึึงผู้้�รัับผิิดชอบระดัับกองเมื่่�อเดืือนมกราคม  2564
ทำำ�ให้้ระยะเวลาดำำ�เนิินการกระชั้้�นชิิด ฉะนั้้�น ควรเร่่งดำำ�เนิินการและปรึึกษาผู้้�กำำ�กัับตััวชี้้�วััด สำำ�นัักสื่่�อสารฯ อย่่างใกล้้ชิิด
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจรายละเอีียดในการดำำ�เนิินการพััฒนา HL10 ให้้ครอบคลุุมให้้มากที่่�สุุด โอกาสในการพััฒนา กรมควบคุุมโรค
ควรถ่่ายทอดตััวชี้้�วััดสู่่�ระดัับกองให้้เร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้กองได้้ดำำ�เนิินการประสาน และทำำ�ความเข้้าใจ รวมถึึงการวางแผน        
การดำำ�เนิินงานให้้เร็็วขึ้้�นกว่่าเดิิม
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ผลการดำำ�เนิินงานโครงการ
ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
ภายใต้้แผนปฏิิบััติิราชการ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำำ�เนิินงานป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อภายใต้้แผนปฏิิบัติั ริ าชการ กรมควบคุุมโรค ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2564
จำำ�นวน 24 โครงการ แบ่่งตามกลุ่่�มผลผลิิตที่่� 1, 2, 3, 7 และ 9 รายละเอีียดดัังนี้้�
ผลผลิิตที่่�
1.1

พััฒนาและสนัับสนุุนกระบวนการจััดทำำ�ผลิิตภััณฑ์์และจััดการความรู้้�ของหน่่วยงาน
เพื่่�อเฝ้้าระวััง ป้้องกััน ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ จำำ�นวน 2 โครงการ

1. โครงการบริิหารทรััพยากรกองโรคไม่่ติิดต่่อและกองป้้องกัันการบาดเจ็็บ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป 
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานให้้กัับกลุ่่�มงานต่่างๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพทัันต่่อการปฏิิบััติิงาน
และสนัับสนุุนการสร้้างผลิิตภัณ
ั ฑ์์ด้้านการเฝ้้าระวัังป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ
ผลการดำำ�เนิินงาน: ปรัับวิิถีีการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ภายใต้้การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(โรคโควิิด 19) อาทิิ ให้้บุุคลากรปฏิิบััติิงานเหลื่่�อมเวลาและปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน (Work from
Home) ตามนโยบายกรมควบคุุมโรค ใช้้ช่่องทางออนไลน์์ประสานแจ้้งแต่่ละกลุ่่�มงาน
ปรัับระยะเวลายื่่น� เอกสารการจััดซื้้อ� จััดจ้้างให้้เร็็วขึ้น้�  ทำำ�ให้้สามารถจััดซื้้อ� จััดจ้้างและเบิิกจ่่าย
ได้้ครบทุุกกิิจกรรมตามแผน กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ สามารถสร้้างผลิิตภัณ
ั ฑ์์ด้า้ นการเฝ้้าระวัังป้้องกััน
และควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. โครงการบริิหารจััดการองค์์กรแนวใหม่่ได้้มาตรฐานตามที่่�กรมควบคุุมโรคกำำ�หนด ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนาองค์์กร
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อยกระดัับสมรรถนะขององค์์กรและบุุคลากรให้้ได้้มาตรฐาน ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ปฏิิบััติิงานอย่่างความสุุขและมีีความผููกพัันกัับองค์์กร
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: 1) งานพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร จััดอบรมภายในองค์์กรในรููปแบบการประชุุมแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้แ� ละส่่งบุุคลากรเข้้ารัับการอบรมจากหน่่วยงานภายนอก และนำำ�ความรู้้�มาถ่่ายทอด
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่วมกั
่ ัน
2) งานคุุณธรรมจริิยธรรมของกองโรคไม่่ติิดต่่อ ดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส  โดยทุุกกลุ่่�ม
มีีส่่วนร่่วม ซึ่่ง� ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองโรคไม่่ติดิ ต่่อผ่่านเกณฑ์์การประเมิินองค์์กร
คุุณธรรม ระดัับ 2 ระดัับองค์์กรคุุณธรรม 
3) งานบริิหารความต่่อเนื่่อ� งขององค์์กรได้้จัดั ทำำ�ถอดบทเรีียนและสรุุปรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
การเรีียกใช้้แผนความต่่อเนื่่�องภารกิิจขององค์์กร (Business Continuity Plan: BCP)
และแผนเตรีียมพร้้อมรองรัับการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19)
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ผลผลิิตที่่�
2.1

พััฒนาและบริิหารจััดการเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวััง ป้้องกััน 
ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ จำำ�นวน 2 โครงการ

1. โครงการหลัักสููตรผู้้�บริิหารการสาธารณสุุขระดัับต้้น (ผบต.)
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนาความร่่วมมืือในประเทศและระหว่่างประเทศ
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อพััฒนาความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ ทัักษะความเป็็นมืืออาชีีพในการบริิหาร
จัั ด การภาครัั ฐ แก่่ บุุ ค ลากร และสร้้ า งนัั ก บริิ ห ารให้้ เ ป็็ น ผู้้�นำำ� ที่่� มีี วิิ สัั ย ทัั ศ น์์  มีีสม รรถนะ
ขีีดความสามารถสููง พร้้อมที่่�เป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ขององค์์กร พร้้อมสร้้าง
เครืือข่่ายที่่�ดีีในการทำำ�งานร่่วมกััน
ผลการดำำ�เนิินงาน: บุุคลากรกองโรคไม่่ติดิ ต่่อเข้้ารัับการอบรมผ่่านระบบออนไลน์์ เพื่่�อให้้มีีความรู้้� ความสามารถ
และทัักษะในการบริิหารจััดการงานตามบทบาทหน้้าที่่� และภารกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล สอดคล้้องกัับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุุขและของประเทศ
2. โครงการหลัักสููตรผู้้�บริิหารการสาธารณสุุขระดัับกลาง (ผบก.)
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนาความร่่วมมืือในประเทศและระหว่่างประเทศ
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อพััฒนาความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ ทัักษะความเป็็นมืืออาชีีพในการบริิหาร
จััดการภาครััฐแก่่บุุคลากรที่่�มีีบทบาทด้้านการบริิหารทุุกระดัับ  และสร้้างนัักบริิหารให้้เป็็น
ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์ มีีสมรรถนะ ขีีดความสามารถสููง พร้้อมที่่�เป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อน
ยุุทธศาสตร์์ขององค์์กร พร้้อมสร้้างเครืือข่่ายที่่�ดีีในการทำำ�งานร่่วมกััน
ผลการดำำ�เนิินงาน: บุุคลากรกองโรคไม่่ติดิ ต่่อเข้้ารัับการอบรมผ่่านระบบออนไลน์์ เพื่่�อให้้มีีสมรรถนะในการบริิหาร
จััดการบุุคลากร ทั้้�งด้้านการเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่ย� นแปลงรองรัับภารกิิจทั้้�งในปััจจุุบันั และอนาคต 
การขัับเคลื่่�อนนโยบายสำำ�คััญด้้านสาธารณสุุข พร้้อมทั้้�งการเป็็นผู้้�นำำ�ที่่มีีคุ
� ุณธรรมจริิยธรรม
ผลผลิิตที่่�
2.2

เสริิมสร้้างศัักยภาพ พััฒนาความร่่วมมืือ และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายในการเฝ้้าระวััง
ป้้องกััน ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ จำำ�นวน 8 โครงการ

1. โครงการพััฒนาระบบข้้อมููลสารสนเทศโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อบููรณาการข้้อมููลสารสนเทศโรคไม่่ติดิ ต่่อในกลุ่่�มโรคหััวใจและหลอดเลืือด จากแหล่่งข้้อมููล
ภายในกระทรวงสาธารณสุุขและภาคีีเครืือข่่าย จััดทำำ�ส่่วนแสดงผลและช่่องทางเข้้าถึึง
ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในรููปแบบดิิจิิทััลด้้วยเทคโนโลยีีสารสนเทศ
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: รายงานส่่วนแสดงผลวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโรคไม่่ติดิ ต่่อ (NCD Dashboard) ประกอบด้้วย 4 หััวข้อ้
คืือ รายงานสถานการณ์์โรคไม่่ติดิ ต่่อและปััจจััยเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ข้้อมููลการให้้บริกิ ารเครื่่อ� งวััด
ความดัันโลหิิตในที่่ส� าธารณะ รายงานการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย
และรายงานการสำำ�รวจพฤติิกรรมด้้านสุุขภาพของประชากร โดยฐานข้้อมููลในแต่่ละหััวข้้อ
ได้้มาจากภาคีีเครืือข่่ายในกระทรวงสาธารณสุุข
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2. โครงการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 พััฒนาระบบเฝ้้าระวัังและการจััดการข้้อมููล ภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์
การป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อระดัับชาติิ 5 ปีีฯ
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อทบทวนติิดตามผลการดำำ�เนิินงานยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 และพััฒนาการใช้้ข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อ
ในระดัับตำำ�บล อำำ�เภอ จัังหวััด เขต และระดัับประเทศ
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: จััดทำำ�แนวทางการใช้้ข้อ้ มููลโรคไม่่ติดิ ต่่อในระดัับตำำ�บล และอำำ�เภอ สนัับสนุนุ การ ดำำ�เนิินงาน
ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อระดัับตำำ�บล ทั้้�งในหน่่วยงานสาธารณสุุขและเครืือข่่ายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
3. โครงการติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อและการบาดเจ็็บ
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อจััดทำำ�รายงานเผยแพร่่ผลการดำำ�เนิินงานด้้านโรคไม่่ติิดต่่อและการบาดเจ็็บ  และพััฒนา
แนวทางการติิดตามการดำำ�เนิินงานป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ สำำ�หรัับผู้้�จัดั การแผนงาน
และโครงการโรคไม่่ติิดต่่อ
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: รายงานประจำำ�ปีเี ผยแพร่่ผลการดำำ�เนิินงานของกองโรคไม่่ติดิ ต่่อ และกองป้้องกัันการบาดเจ็็บ 
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรููปแบบ E-book เผยแพร่่ผ่่านเว็็บไซด์์กองโรคไม่่ติิดต่่อ และ
จััดทำำ�รููปเล่่มรายงานประจำำ�ปีี ฉบัับเต็็มจำำ�นวน 10 เล่่ม  ฉบัับย่่อจำำ�นวน 600 เล่่ม จััดส่่งให้้
หน่่วยงานภายใต้้สัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข โดยกลุ่่�มเป้้าหมายมีีความพึึงพอใจต่่อรายงาน
ประจำำ�ปี ร้ี อ้ ยละ 90.97 นอกจากนี้้�ได้้จัดั ทำำ� (ร่่าง) แนวทางการติิดตามการดำำ�เนิินงานป้้องกััน
และควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ สำำ�หรัับผู้้�จััดการแผนงานและโครงการโรคไม่่ติิดต่่อ จำำ�นวน 1 เรื่่�อง
เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�สนัับสนุุนการติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านโรคไม่่ติิดต่่อให้้มีีประสิิทธิิภาพ
4. โครงการสนัับสนุุนขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์แผนการป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ 5 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2564)
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อสนัับสนุุนขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์แผนการป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ 5 ปีี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
ผลการดำำ�เนิินงาน: 1) บุุคลากรกองโรคไม่่ติิดต่่อและกองป้้องกัันการบาดเจ็็บ จำ�ำ นวน 100 คน อบรมการเขีียน
โครงการภายใต้้แผนปฏิิบััติิราชการ ผู้้�เข้้าอบรมสามารถนำำ�หลัักการและวิิธีีการที่่�ได้้ไป
ประยุุกต์์ใช้้จััดทำำ�โครงการการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวััง ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2) จััดทำำ�หนัังสืือขอความร่่วมมืือและจััดประชุุมคณะอนุุกรรมการเพื่่�อผลัักดัันและสนัับสนุนุ
การขัับเคลื่่อ� นนโยบายเร่่งรััดการป้้องกัันและควบคุุมโรคความดัันโลหิิตสููงและโรคเบาหวาน
(Together Fight NCDs) รวมถึึงสนัับสนุุนงานให้้บรรลุุเป้้าหมาย SDGs
3) บููรณาการขัับเคลื่่อ� นแผนปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข กิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 (Big Rock)
การปฏิิรููปเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการสร้้างเสริิมสุุขภาพความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพการป้้องกัันและดููแลรัักษาโรคไม่่ติดิ ต่่อสำำ�หรัับประชาชนและผู้้�ป่ว่ ย ร่่วมกัับ
หน่่วยงานภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ และเอกชน
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5. โครงการพััฒนา NCD system management team ระดัับจัังหวััด พ.ศ. 2564
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนาความร่่วมมืือในประเทศและระหว่่างประเทศ
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน ให้้วิเิ คราะห์์ข้อ้ มููลสถานการณ์์ตามบริิบทของพื้้น� ที่่�
นำำ�ข้้อมููลมากำำ�หนดกลยุุทธ์์ระดัับจัังหวััด จััดทำำ�แผนงาน/โครงการติิดตามประเมิินผล
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: ประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการผ่่านระบบ  Zoom application และจััด workshop ให้้บุุคลากร
ผู้้�ป ฏิิ บัั ติิ ง านด้้ า นโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ ระดัั บจัั ง หวัั ด  จำำ� นวน 47 คน มีีความรู้้� ค วามเข้้ า ใจต่่ อ
โรคไม่่ติิดต่่อ มีีทัักษะที่่�เหมาะสมในการปฏิิบััติิงาน สามารถวิิเคราะห์์สถานการณ์์เพื่่�อจััดทำำ�
โครงการเพื่่�อบริิหารจััดการโรคในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
6. โครงการเวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิถีีใหม่่ เครืือข่่ายป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ “Virtual NCD Forum 2021”
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนาความร่่วมมืือในประเทศและระหว่่างประเทศ
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้แ�้ นวทางปฏิิบัติั ที่ิ เ�่ กี่่ย� วกัับโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้อ�้ รัังและสร้้างเครืือข่่ายขัับเคลื่่อ� น
งานโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: จััดสััมมนา Virtual NCD Forum 2021 จำำ�นวน 8 ครั้้ง� 8 หััวข้อ้  นำำ�เสนอผลการวิิจัยั นวััตกรรม 
และแนวทางปฏิิ บัั ติิ ที่่� ทัั น สมัั ย เกี่่� ย วกัั บ โรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ  สามารถนำำ�ม าประยุุ ก ต์์ ใช้้ ใ นการ
ปฏิิบััติิงานได้้ มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม จำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้�น 2,955 คน และรัับชมผ่่าน Facebook Live
สะสม จำำ�นวน 25,040 ครั้้ง� นอกจากนี้้�ยังั สร้้างเครืือข่่ายภาคสุุขภาพ ทั้้�งภายในและภายนอก
จำำ�นวน 5 เครืือข่่าย เพื่่�อขัับเคลื่่�อนงานป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ มีีการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�  ได้้รููปแบบการดำำ�เนิินงานการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (Best practice)
8 รููปแบบ 
7. โครงการประชุุมประจำำ�เดืือนกองโรคไม่่ติิดต่่อและคณะผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิฯ
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนาความร่่วมมืือในประเทศและระหว่่างประเทศ
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ทางวิิชาการระหว่่างกองโรคไม่่ติดิ ต่่อ
และคณะผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ในการบริิหารจััดการอัันเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานควบคุุมป้้องกััน
โรคไม่่ติิดต่่อ
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: จััดประชุุมระดมสมอง Think tank รวม  4 ครั้้�ง ส่่งผลให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนด้้านนโยบาย
ได้้แก่่ 1) กรอบการประเมิิน NCD Program review ภายใต้้ภารกิิจของกรมควบคุุมโรค
2) ข้้อเสนอแนะในการวางแผนการประเมิินการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ พ.ศ. 2564
3) การนำำ�เครื่่�องมืือ OKR (Objective and Key Results) ไปใช้้ในการขัับเคลื่่�อนนโยบาย
Together Fight NCDs สู่่�การปฏิิบััติิในระดัับเขตสุุขภาพ
8. โครงการพััฒนาการคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา
		
วััตถุุประสงค์์:
พััฒนาชุุดคำำ�ถามการคััดกรองสุุขภาพและปััจจััยเสี่่�ยงด้้านโรคไม่่ติิดต่่อที่่�เป็็นมาตรฐานกลาง
พััฒนา Template การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการคััดกรองสุุขภาพและรููปแบบรายงานส่่วนแสดง
ผล Dashboard การคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ
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ผลการดำำ�เนิินงาน:

ผลผลิิตที่่�
3.2
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จััดทำำ�แบบคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อผ่่าน Application Smart อสม.
แปลผลความเสี่่� ย ง แนะนำำ� การปรัั บ พฤติิ ก รรมสุุ ข ภาพและรายงานกลุ่่�มเสี่่� ย งที่่� ต้้ อ ง
เข้้ารัับบริิการทางคลิินิิก และได้้จััดทำำ�แนวทางการวิิเคราะห์์ข้้อมููลรายงานส่่วนแสดงผล
ข้้อมููลการคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยง (Online Survey Dashboard) ที่่�รายงาน
สถานการณ์์การคััดกรอง 74 ตััวชี้้�วััด การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงพรรณนาการคััดกรองสุุขภาพฯ
รวมถึึงรายงานกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�ต้้องเข้้ารัับบริิการทางคลิินิิก นอกจากนี้้�ได้้พััฒนา Faction การ
คััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงผ่่าน Dashboard Smart อสม. เพื่่�อใช้้ในการติิดตาม
การดำำ�เนิินงานคััดกรองของ อสม.

ถ่่ายทอดความรู้้�ในการดููแลสุุขภาพ เฝ้้าระวััง ป้้องกััน ควบคุุมโรค ภััยสุุขภาพ
และการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมที่่�มีีคุุณภาพ จำำ�นวน 2 โครงการ

1. โครงการผลิิตสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ ให้้ความรู้้�เรื่่�องโรคไม่่ติิดต่่อ ณ จุุดบริิการตรวจเช็็คสุุขภาพด้้วยตนเอง (Health Station)
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา
		
วััตถุุประสงค์์:  
เพื่่�อสนัับสนุุนชุุดสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ความรู้้�โรคไม่่ติิดต่่อ และความรุุนแรงต่่อการติิดเชื้้�อไวรััส 
COVID-19 และการใช้้อุุปกรณ์์การตรวจวััดสุุขภาพด้้วยตนเอง ณ จุุดบริิการตรวจเช็็ค
สุุขภาพด้้วยตนเอง (Health Station)  
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: ป้้ายประชาสััมพัันธ์์ความรู้้�เรื่่�องโรคไม่่ติิดต่่อ ความรุุนแรงต่่อการติิดเชื้้�อไวรััส  COVID-19
และความสำำ�คัญ
ั ของตััวเลขสถานะสุุขภาพที่่สำ� ำ�คัญ
ั (Roll up และแผ่่นประชาสััมพันั ธ์์ตั้้ง� โต๊๊ะ)
1,400 ชุุด ให้้ 700 จุุดบริิการที่่จั� ัดตั้้�ง Health Station
2. โครงการผลิิตสื่่�อเพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียม
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร
วััตถุุประสงค์์:  
เพื่่�อให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ และสร้้างความตระหนัักในการจััดการลดบริิโภคเกลืือและโซเดีียม
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: ผลิิตสื่่�อวีีดิิทััศน์์ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียม จำำ�นวน 5 เรื่่�อง คืือ
โซเดีียมกัับอาหาร วิิธีีลดการบริิโภคเกลืือ การลดบริิโภคเกลืือและโซเดีียมในประชาชน
โภชนาการกัับโรคความดัันโลหิิตสููง และโภชนาการกัับโรคเบาหวาน ให้้ประชาชนทราบ
และตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงของการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมในปริิมาณมาก
ผลผลิิตที่่�
7.4

สนัับสนุุนการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน ควบคุุมโรคภายใต้้โครงการราชทััณฑ์์ปันสุ
ั ข ทำ
ุ ำ�ความดีีเพื่่�อชาติิ
ศาสน์์ กษััตริิย์ จำ
์ ำ�นวน 1 โครงการ

1. โครงการอบรมพััฒนาศัักยภาพการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับอาสาสมััครเรืือนจำำ�
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อเกิิดการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในเรืือนจำำ�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดย
พััฒนาชุุดความรู้้�โรคเบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง หััวใจและหลอดเลืือด ไตเรื้้�อรััง รวมถึึง
พััฒนาศัักยภาพอาสาสมััครเรืือนจำำ�ในเรืือนจำำ�ต้้นแบบ 
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: สนัับสนุุนสื่่�อวีีดิิทััศน์์ “รอบรู้้�ทางสุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ” จำำ�นวน 11 ตอน และหนัังสืือ
รอบรู้้�สุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs Health Literary) เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
แก่่ผู้�ต้้ ้องขััง สามารถปฏิิบััติิตนให้้มีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีี  ควบคู่่�กัับการป้้องกัันควบคุุม
โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังในเรืือนจำำ�ได้้ นอกจากนี้้� สนัับสนุุนชุุดตรวจความเค็็มในตััวอย่่างอาหาร
จำำ�นวน 244 เครื่่อ� ง ให้้แก่่ สคร. 1-12 สสจ. 76 จัังหวััด และเรืือนจำำ�ภายใต้้โครงการราชทััณฑ์์
ปัันสุุขฯ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ด้้านการเฝ้้าระวัังปริิมาณเกลืือและโซเดีียมในอาหาร
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ผลผลิิตที่่�
9.4

พััฒนาและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวััง ป้้องกััน และควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยง
จำำ�นวน 9 โครงการ

1. โครงการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน (CBI NCDs) ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อพััฒนาแนวทางการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน (CBI NCDs)
และศัักยภาพทีีมพี่่�เลี้้�ยงสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง ในระดัับ
ชุุมชน/ตำำ�บล ขยายพื้้�นที่่�การดำำ�เนิินงานให้้ครอบคลุุมทุุกจัังหวััด
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: ถอดบทเรีียนการดำำ�เนิินงาน “ชุุมชนวิิถีีใหม่่ ห่่างไกล NCDs” เพื่่�อจััดการโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
ในกลุ่่�มปกติิ กลุ่่�มเสี่่ย� ง และกลุ่่�มสงสััยป่่วยต่่อโรคเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง แบบมีีส่่วนร่่วม 
จากภาคีีเครืือข่่ายหลายภาคส่่วน ประกอบด้้วย ภาคท้้องถิ่่น� ภาคสาธารณสุุข และภาคประชาชน
ด้้วยกลยุุทธ์ก์ ารสร้้างเสริิมสุุขภาพตามกฎบััตรออตตาวา 5 ประเด็็น มีีจัังหวััดร่่วมดำำ�เนิินงาน
ทั้้�งหมด 76 จัังหวััด มีีชุุมชน/หมู่่�บ้้านร่่วมดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งสิ้้�น 178 ชุุมชน/หมู่่�บ้้าน
และผ่่านเกณฑ์์การดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 146 ชุุมชน คิิดเป็็นร้้อยละ 82.0 ของชุุมชนที่่ดำ� �ำ เนิินงาน
ทั้้�งหมด
2. โครงการเพิ่่�มการเข้้าถึึงการวััดความดัันโลหิิตในที่่�สาธารณะ ปีี 2564
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่� อ พัั ฒ นารููปแบบการดำำ� เนิิ น งานเพิ่่� ม การเข้้ า ถึึงการวัั ด ความดัั น โลหิิ ต ในที่่� ส าธารณะ
ให้้ภาคีีเครืือข่่ายมีีส่่วนร่่วมขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มการเข้้าถึึงการวััดความดัันโลหิิต
ในที่่�สาธารณะ
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: ดำำ�เนิินงานในรููปแบบ Health Station เป็็นจุุดที่่�ประชาชนสามารถใช้้บริิการได้้ด้้วยตนเอง
มีีเครื่่อ� งวััดความดัันโลหิิตที่่ส� ามารถส่่งออกข้้อมููลเชื่่อ� มกัับ Application “Health DDC2U”
โดยได้้รับั ความร่่วมมืือจาก กรมการปกครอง กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� กรุุงเทพมหานคร
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดทุุกจัังหวััด และภาคีีเครืือข่่ายอื่่�นๆ จััดจุุดบริิการในพื้้�นที่่�
ที่่ป� ระชาชนเข้้าใช้้งานได้้ง่า่ ย เช่่น สถานที่่ร� าชการ ห้้างสรรพสิินค้้า สถานประกอบการ เป็็นต้้น
และได้้พััฒนารายงานส่่วนแสดงผล (Dashboard) สรุุปภาพรวมข้้อมููล เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�
นำำ�ข้้อมููลมาใช้้วางแผนป้้องกัันควบคุุมโรคที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ
3. โครงการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมในประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2568)
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่อ� สนัับสนุนุ และติิดตามการดำำ�เนิินงานแผนปฏิิบัติั กิ ารของคณะกรรมการและคณะอนุุกรรมการ
นโยบายการลดบริิโภคเกลืือและโซเดีียมเพื่่�อลดโรคไม่่ติิดต่่อระดัับชาติิ ในการขัับเคลื่่�อน
ยุุทธศาสตร์์การลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมในประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2568) ให้้เป็็น
ไปอย่่างต่่อเนื่่�อง และพััฒนารููปแบบการดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาการบริิโภคเกลืือและโซเดีียม
เกิินระดัับจัังหวััด
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: การพััฒนารููปแบบการลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมระดัับจังั หวััด ดำำ�เนิินการโดยจััดอบรม
และการประชุุมเครืือข่่ายจัังหวััดแบบออนไลน์์ นอกจากนี้้�ได้้จััดทำำ�ข้้อมููลพื้้�นฐานปริิมาณ
เกลืือและโซเดีียมในอาหารและปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อแสดงปััญหาการบริิโภคเกลืือ
เกิินระดัับจัังหวััด โดยสำำ�รวจปริิมาณโซเดีียมในอาหารด้้วย Salt Meter ใน 3 จัังหวััด คืือ
จัังหวััดศรีีสะเกษ จัังหวััดอุุบลราชธานีี  และจัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ สำำ�หรัับการศึึกษาปริิมาณ
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การบริิโภคโซเดีียมจากการประเมิินปััสสาวะ 24 ชั่่ว� โมง ได้้จัดั ทำำ�คู่่�มืือการเก็็บปัสส
ั าวะ 24 ชั่่ว� โมง
สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่� จำำ�นวน 1,500 เล่่ม  เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางสำำ�หรัับเก็็บข้้อมููลการบริิโภค
โซเดีียมในประชากร 4 จัังหวััด คืือ จัังหวััดพะเยา จัังหวััดศรีีสะเกษ จัังหวััดอุุบลราชธานีี และ
จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ
4. โครงการพััฒนาคุุณภาพ NCD Clinic Plus ปีี 2564
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อพััฒนาช่่องทางการรายงานและติิดตามผลการประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus ให้้แก่่
สถานบริิการสาธารณสุุข สสจ. และสคร. และพััฒนาคุุณภาพของระบบบริิการป้้องกััน
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อของสถานบริิการสาธารณสุุขอย่่างต่่อเนื่่�อง
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: จััดทำำ�คู่่�มืือแนวทางการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus & Online และได้้นำำ�การประเมิิน
คุุณภาพ NCD Clinic Plus Online มาใช้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน โดยหน่่วยงาน
สาธารณสุุขระดัับอำำ�เภอ จัังหวััด เขต  และส่่วนกลาง สามารถเข้้าถึึงผลประเมิินของ
โรงพยาบาลในพื้้น� ที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบได้้ ซึ่่ง� เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การติิดตามและวิิเคราะห์์การดำำ�เนิินงาน
ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อของโรงพยาบาลในภาพจัังหวััด เขต  และประเทศ ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น มีีสถานบริิการสาธารณสุุขที่่�ผ่่านเกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพ NCD
Clinic Plus ระดัับดีีขึ้้�นไป ร้้อยละ 67
5. โครงการพััฒนาคุุณภาพการบริิการในผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อพััฒนาสื่่�อให้้ความรู้้�  การปฏิิบััติิตนของผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน และความดัันโลหิิตสููง
ในกลุ่่�มที่่�ควบคุุมไม่่ได้้ ให้้แก่่สถานพยาบาลและผู้้�ป่่วย
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: สื่่อ� วิิดีีทัศั น์์ให้้ความรู้้� และสร้้างทัักษะเพื่่อ� การดููแลผู้้�ป่ว่ ยโรคเบาหวาน และโรคความดัันโลหิิตสููง
ด้้วยตนเอง สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยโรคเบาหวาน ผู้้�ป่ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููง ผู้้�ดููแลผู้้�ป่ว่ ยโรคเบาหวาน
และโรคความดัันโลหิิตสููง บุุคลากรทางการแพทย์์ และประชาชนที่่�สนใจ จำำ�นวน 7 หััวข้้อ
เผยแพร่่ผ่่านเว็็บไซด์์กรมควบคุุมโรค เว็็บไซด์์กองโรคไม่่ติิดต่่อ รวมถึึงช่่องทางออนไลน์์
ได้้แก่่ YouTube และ Facebook กองโรคไม่่ติิดต่่อ ผู้้�รัับชมสื่่�อวิิดีีทััศน์์มีีความพึึงพอใจ
อยู่่�ในระดัับมากถึึงมากที่่�สุุด ร้้อยละ 92.24
6. โครงการพััฒนาความรอบรู้้�ทางสุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อพััฒนาการสื่่�อสารความเสี่่�ยงทางสุุขภาพแบบดิิจิิทััล พััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: จััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์พััฒนาความรอบรู้้�ทางสุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ 4 เรื่่�องพื้้�นฐาน
เผยแพร่่ผ่่านทาง Line OA (@NCD_DDC), Facebook และ Website กองโรคไม่่ติิดต่่อ
ให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป  และผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อ รัับรู้้�ข่่าวสารและข้้อมููลสุุขภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น
เพื่่�อสร้้างพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�พึึงประสงค์์ พบว่่าผู้้�ที่่�ได้้รัับชมสื่่�อ ร้้อยละ 87 - 97 มีีความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสุุขภาพผ่่านเกณฑ์์ร้้อยละ 60
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7. โครงการพััฒนาศัักยภาพสำำ�หรัับบุุคลากรและเครืือข่่าย ด้้านการป้้องกััน ควบคุุมโรค NCDs 4.0 (ต่่อเนื่่�อง)
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อพััฒนาหลัักสููตรการป้้องกััน ควบคุุมโรค NCDs ในรููปแบบออนไลน์์ สำำ�หรัับบุุคลากร
สาธารณสุุขและเครืือข่่าย ให้้มีีความรู้้� ทัักษะ เจตคติิที่่�ดีี ปฏิิบััติิงานได้้ตามมาตรฐาน
สามารถพััฒนาภาคีีเครืือข่่ายสุุขภาพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ผลการดำำ�เนิินงาน: จััดทำำ�หลัักสููตรการเพิ่่�มสมรรถนะการจััดการ โรคเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง รููปแบบออนไลน์์
สำำ�หรัับบุุคลากรสาธารณสุุขและเครืือข่่าย หลัักสููตรฯ ระดัับพื้น้� ฐาน เริ่่ม� เปิิดลงทะเบีียนเรีียน
20 ตุุลาคม 2563 มีีผู้้�เข้้าเรีียนทั้้�งหมด 2,800 คน ผ่่านหลัักสููตร 757 คน (ข้้อมููล ณ 17
พฤศจิิกายน 2564) และหลัักสููตรระดัับกลาง เริ่่�มเปิิดลงทะเบีียนเรีียน 1 สิิงหาคม  2564
ผู้้�ที่่�สนใจสามารถเข้้าเรีียนที่่�เว็็บไซต์์ “ncde-learning.ddc.moph.go.th” ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
เมื่่อ� เรีียนครบตามหลัักสููตร จะได้้รับั ใบประกาศนีียบััตร และหน่่วยคะแนนการศึึกษาต่่อเนื่่�อง
(CNEU) สำำ�หรัับพยาบาล
8. โครงการจััดการนโยบายสาธารณะโรคไม่่ติิดต่่อ
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพผู้้�ปฏิิบััติิงานและประเมิินผลการจััดการนโยบายสาธารณะโรคไม่่ติิดต่่อ
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: จััดทำำ�  (ร่่าง) แนวทางองค์์กรสุุขภาพด้้านการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ตามแผนปฏิิรููป
ประเทศด้้านสาธารณสุุข (กิิจกรรมที่่� 2) โดยความร่่วมมืือจาก สำำ�นัักผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ กองโรค
จากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้้อม  กองงานคณะกรรมการควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ 
สำำ�นักั งานคณะกรรมการควบคุุมเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ สำำ�นักั ส่่งเสริิมสุุขภาพ สำำ�นักั โภชนาการ
กองกิิจกรรมสุุขภาพทางกายเพื่่�อสุุขภาพ และกองส่่งเสริิมและพััฒนาสุุขภาพจิิต  และจััดทำำ�
หนัังสืือ Know Your Numbers & Know Your Risks จำำ�นวน 3,000 เล่่ม สมุุดบัันทึึก
Know Your Numbers & Know Your Risks จำำ�นวน 5,000 เล่่ม สนัับสนุุนองค์์ความรู้้�
สำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านการป้้องกััน ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
9. โครงการป้้องกัันโรคไตในชุุมชนระยะขยายผล ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		
ผู้้�รัับผิิดชอบ:
กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร
		
วััตถุุประสงค์์:
เพื่่�อขยายผลรููปแบบการป้้องกัันโรคเบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง และโรคไตเรื้้�อรััง ภายใต้้
การสนัับสนุุนของ พชอ. และชุุมชน พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถ
ในการดำำ�เนิินงานโครงการป้้องกัันโรคไตในชุุมชนและแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้�รููป
้ แบบการดำำ�เนิินงาน
โครงการป้้องกัันโรคไตในชุุมชน
		
ผลการดำำ�เนิินงาน: ประชุุมชี้้แ� จงความเป็็นมาและรููปแบบการดำำ�เนิินงานโครงการป้้องกัันโรคไตอย่่างยั่่ง� ยืืน ผ่่านการ
จััดการโรคเบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง และโรคไตเรื้้�อรััง โดยคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) และชุุมชน ให้้แก่่ผู้้�แทนจาก สคร. 1 - 12 สสจ. พชอ. และชุุมชน
จาก 20 จัังหวััดที่่สมั
� คั รเข้้าร่่วมโครงการฯ เพื่่�อให้้มีีความเข้้าใจแนวทางการดำำ�เนิินงานป้้องกััน
โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง และโรคไตเรื้้�อรััง มีีแผนขยายผลการดำำ�เนิินงาน
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566
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ผลงานเด่่น

ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การขัับเคลื่่�อนแผนการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข กิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 การปฏิิรููปเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลของการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ การป้้องกัันและดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อ
	สำำ�หรัับประชนและผู้้�ป่่วย
ความเป็็นมา
แผนการปฏิิรููปประเทศ ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาและบัังคัับใช้้ เมื่่�อวัันที่่� 6 เมษายน 2561 เนื่่�องจากพระราชบััญญััติิ
แผนและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการปฏิิรููปประเทศ พ.ศ. 2560 กำำ�หนดให้้การจััดทำำ�แผนการปฏิิรููปประเทศต้้องสอดคล้้อง
และเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับยุทธ
ุ ศาสตร์์ชาติิ และแผนแม่่บทภายใต้้ยุทธ
ุ ศาสตร์์ชาติิ ซึ่่ง� ต่่อมายุุทธศาสตร์์ชาติิ พ.ศ. 2561 - 2580
มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อวัันที่่� 13 ตุุลาคม  2561 และแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อวัันที่่� 18 เมษายน 2562
ส่่งผลให้้ต้้องมีีการปรัับปรุุงแผนการปฏิิรููปประเทศเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิและแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
แผนการปฏิิรูปู ประเทศ (ฉบัับปรัับปรุุง) พ.ศ. 2564 - 2565 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่อ� วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ยัังคงเป็็นแผนระดัับที่่� 2 ตามนััยมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่อ� วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2560 โดยต้้องส่่งผลต่่อการบรรลุุเป้้าหมายของยุุทธศาสตร์์ชาติิ และ
แผนแม่่บทภายใต้้ยุทธ
ุ ศาสตร์์ชาติิ ซึ่่ง� ทุุกหน่่วยงานต้้องดำำ�เนิินการตามกิิจกรรมปฏิิรููปประเทศที่่จ� ะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
ต่่อประชาชนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (Big Rock) แผนการปฏิิรููปประเทศ (ฉบัับปรัับปรุุง) มีีทั้้�งหมด 13 ด้้าน ประกอบด้้วย
1. ด้้านการเมืือง 2. ด้้านการบริิหารราชการแผ่่นดิิน 3. ด้้านกฎหมาย 4. ด้้านกระบวนการยุุติธิ รรม 5. ด้้านเศรษฐกิิจ 6. ด้้านทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม  7. ด้้านสาธารณสุุข 8. ด้้านสื่่�อสารมวลชน เทคโนโลยีีสารสนเทศ 9. ด้้านสัังคม  10. ด้้านพลัังงาน
11. ด้้านการปราบปรามการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ 12. ด้้านการศึึกษา และ 13. ด้้านวััฒนธรรม กีีฬาแรงงาน และการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์
แผนการปฏิิรูปู ประเทศ (ฉบัับปรัับปรุุง) ด้้านสาธารณสุุข มีีเป้้าประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�ป่ว่ ย ผู้้เ� สี่่ย� งโรคและผู้้�สููงอายุุได้้รับบริ
ั กิ าร
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และทัันสมััย มีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้�น สามารถป้้องกัันและลดโรคที่่�สามารถป้้องกัันได้้
พร้้อมทั้้�งผู้้�สููงอายุุสามารถดููแลสุุขภาพตนเองและได้้รับั การบริิบาลและรัักษาพยาบาลที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพที่่บ้� า้ นและในชุุมชน โดยกำำ�หนด
กิิจกรรมปฏิิรููปประเทศที่่�จะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อประชาชนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (Big Rock) จำำ�นวน 5 กิิจกรรม 
ประกอบด้้วย
1) การปฏิิรููปการจััดการภาวะฉุุกเฉิินด้้านสาธารณสุุข รวมถึึงโรคระบาดระดัับชาติิและโรคอุุบััติิใหม่่เพื่่�อความมั่่�นคง
แห่่งชาติิด้้านสุุขภาพ ผู้้�รัับผิิดชอบหลััก กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข
2) การปฏิิรููปเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ การป้้องกััน
และดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับประชาชนและผู้้�ป่่วย ผู้้�รัับผิิดชอบหลััก กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข
3) การปฏิิรููประบบบริิการสุุขภาพผู้้�สููงอายุุด้า้ นการบริิบาลการรัักษาพยาบาลที่่�บ้า้ น/ชุุมชน และการดููแลสุุขภาพตนเอง
ในระบบสุุขภาพปฐมภููมิิเชิิงนวััตกรรม ผู้้�รับผิ
ั ิดชอบหลััก กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข
4) การปฏิิรููประบบหลัักประกัันสุุขภาพและกองทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความเป็็นเอกภาพ บููรณาการเป็็นธรรมทั่่�วถึึง
เพีียงพอและยั่่�งยืืนด้้านการเงิินการคลััง ผู้้�รัับผิิดชอบหลััก สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
5) การปฏิิรููปเขตสุุขภาพให้้มีีระบบบริิหารจััดการแบบบููรณาการ คล่่องตััว และการร่่วมรัับผิิดชอบด้้านสุุขภาพระหว่่าง
หน่่วยงานและท้้องถิ่่�น ผู้้�รัับผิิดชอบหลััก สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
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กองโรคไม่่ติิดต่่อ เป็็นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลัักกิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 การปฏิิรููปเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ของการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ การป้้องกัันและดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับประชาชนและผู้้�ป่่วย
ในการขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติดิ ต่่อ ซึ่ง�่ เป็็นสาเหตุุสำ�คั
ำ ญ
ั ของการเสีียชีวิี ติ ของประชากรไทยใน 10 อัันดัับแรก
โดยมุ่่�งเน้้นในกลุ่่�มวััยทำำ�งานที่่�มีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อมีีเป้้าหมายสำำ�คััญ คืือ “ผู้้�ป่่วยและคนวััยทำำ�งานที่่�เสี่่�ยง
กัับโรคไม่่ติิดต่่อ โดยเฉพาะเบาหวาน และความดัันโลหิิตสููง ได้้รัับการบริิการทางการแพทย์์ และการสร้้างเสริิมสุุขภาพแนวใหม่่
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเพิ่่�มมากขึ้้�น ด้้วยการบููรณาการบริิการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและป้้องกััน
โรคเข้้ากัับการรัักษาอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง”
กลไกขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการ
ขัับเคลื่่�อนผ่่านคณะทำำ�งานร่่วม  เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนแผนการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข (ฉบัับปรัับปรุุง)
ด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ การป้้องกัันและดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อ โดยมีีคณะกรรมการปฏิิรููปประเทศ
ด้้านสาธารณสุุข และคณะอนุุกรรมการเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการ ด้้านการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข ในการกำำ�กัับ
และติิดตาม  ซึ่่�งในปีี พ.ศ. 2564 แผนขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 (Big Rock) ประกอบด้้วย 16 โครงการ 7 กิิจกรรม
ที่่�ดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนร่่วมกับั หน่่วยงานภาคีีเครืือข่่าย ดัังนี้้�
หน่่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุุข ได้้แก่่ กรมควบคุุมโรค, กรมอนามััย, กรมการแพทย์์, สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
และสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุุข ได้้แก่่ สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน, กรมสวััสดิกิ ารและคุ้้�มครองแรงงาน,
กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น และสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
ความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานปีี 2564
1. กองโรคไม่่ติิดต่่อจััดทำำ�แผนการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข กิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 ได้้รวบรวมโครงการ/กิิจกรรม
ของหน่่วยงานเครืือข่่าย ที่่�ส่่งผลต่่อเป้้าหมายกิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 โดยมีีการจััดประชุุมหารืือคณะทำำ�งานฯร่่วมกัับหน่่วยงานภาคีี
เครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐและเอกชน วััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อแจ้้งถึึง (ร่่าง) แผนการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข (ฉบัับปรัับปรุุง) บทบาท 
ภารกิิจของคณะทำำ�งานฯ ความสอดคล้้องของกิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 แผนยุุทธศาสตร์์โรคไม่่ติิดต่่อของประเทศ และเป้้าหมาย
เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม  2563 ณ ห้้องประชุุมประเมิิน จัันทวิิมล กรมควบคุุมโรค และจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการสััมมนาทิิศทาง
และการทำำ�แผนปฏิิรููปสาธารณสุุขด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม  2563 ณ  โรงแรมอมารีี  ดอนเมืือง แอร์์พอร์์ต 
กรุุงเทพมหานคร โดยทั้้�ง 2 ครั้้�งมีี นพ.สุุขุุม กาญจนพิิมาย เป็็นประธาน
2. ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการกิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 ร่่วมกัับคณะทำำ�งานร่่วม  เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนแผนการปฏิิรููป
ประเทศด้้านสาธารณสุุข (ฉบัับปรัับปรุุง) และหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้จััดประชุุมหารืือแนวทางการขัับเคลื่่�อนฯ
เมื่่อ� วัันที่่� 11 มีีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมด้้า โฮเทล งามวงศ์์วาน นนทบุุรีี โดยมีี นพ.สุุขุม 
ุ กาญจนพิิมาย เป็็นประธาน วััตถุปุ ระสงค์์
เพื่่�อแจ้้งแผนขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญโครงการ/กิิจกรรม ตามความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน และให้้
หน่่วยงานภาคีีเครืือข่่ายนำำ�เสนอแผนโครงการ/กิิจกรรม ภายใต้้เป้้าหมายย่่อย MS1 - MS5 เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามเป้้าหมาย
3. บููรณาการการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับกิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 5 การปฏิิรููปเขตสุุขภาพให้้มีีระบบบริิหารจััดการแบบบููรณาการฯ
นำำ�ร่อ่ งในพื้้น� ที่่เ� ขตสุุขภาพที่่� 1, 4, 9 และ 12 ด้้านโรคไม่่ติดิ ต่่อ โดยมีีการประชุุมร่วมกั
่ นั  จำำ�นวน 2 ครั้้ง� เมื่่อ� วัันที่่� 14, 20 พฤษภาคม 
2564
4. สนัับสนุนุ การขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานด้้านระบบข้้อมููลและเทคโนโลยีีด้้านสุุขภาพ ร่่วมกับศูู
ั นย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข ในการขัับเคลื่่�อนงานด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ ประชุุมร่่วมกัันจำำ�นวน 3 ครั้้�ง
เมื่่�อวัันที่่� 3, 6 พฤษภาคม และ 17 มิิถุุนายน 2564
5. กำำ�กับ 
ั ติิดตาม รายงานความก้้าวหน้้าผลการดำำ�เนิินการต่่อคณะกรรมการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข จำำ�นวน 6 ครั้้ง�
(เมื่่�อวัั น ที่่� 28 มกราคม, 10 กุุมภาพัันธ์์, 1 มีีนาคม, 1 เมษายน, 22 มิิถุุนายน และเมื่่�อวัันที่่� 24 สิิงหาคม  2564)
และต่่อคณะอนุุกรรมการเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการปฏิิรููปฯ จำำ�นวน 1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2564 และรายงาน
ความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานในระบบ eMENSCR ซึ่่ง� เป็็นระบบการติิดตามของสำำ�นักั งานพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
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นโยบายองค์์กรสุุขภาพในสถานที่่�ทำำ�งาน (Workplace Policy):
• บููรณาการการจััดทำำ�แนวทางองค์์กรสุุขภาพด้้านการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังกัับเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และร่่วมกับั หน่่วยงานภาครััฐ และเอกชน หารืือการขัับเคลื่่�อนนโยบายในที่่ทำ� ำ�งาน (Workplace Policy) ปีี 2565
(18 ตุุลาคม 2564)
• แลกเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินงาน (Workplace Policy) โดยมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิ เป็็นแกนนำำ�หลัักร่่วมกัับเครืือข่่าย
(25 ตุุลาคม 2564)
• Kick off โครงการขัับเคลื่่�อนสุุขภาวะคนทำำ�งานในสถานประกอบการ (Healthy Living) และร่่วมลงนาม  MOU
กัับหน่่วยงาน และภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง 9 หน่่วยงาน ประกอบด้้วย สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข,
กรมควบคุุมโรค, กรมอนามััย, กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ, กรมสุุขภาพจิิต, สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม (สมอ.), สำำ�นัักงานประกัันสัังคม และหอการค้้าไทย (11 พฤศจิิกายน 2564)
• ร่่วมดำำ�เนิินการ Wellness Center ในสถานประกอบการ กัับสำำ�นักั งานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข และภาคีีเครืือข่่าย
ภายใต้้โครงการ Healthy Living เป็็นการบููรณาการการทำำ�งานแบบเชื่่�อมโยงด้้านการส่่งเสริิมสุุขภาพการป้้องกััน
และการดููแลรัักษาของวััยทำำ�งาน ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น มีีเป้้าหมาย
สถานประกอบการ 300 แห่่ง ในปีี 2565
การบููรณาการด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพป้้องกัันโรค ความรอบรู้้�เข้้ากัับระบบบริิการทางการแพทย์์:
• เพิ่่�มสิิทธิิประโยชน์์บริิการสร้้างเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันโรคสำำ�หรัับคนไทยทุุกสิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพภาครััฐ
เข้้าถึึงการตรวจวััดความดัันโลหิิตด้ว้ ยตนเองที่่บ้� า้ น (HBPM) ให้้เป็็นสิิทธิปิ ระโยชน์์ในระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
อยู่่�ระหว่่างจััดทำำ�กรอบแนวทางปฏิิบััติิ
• ขยายการคััดกรองเบาหวาน (กลุ่่�มเสี่่�ยง) กลุ่่�มอายุุ 25 - 34 ปีี และปรัับแนวทางการคััดกรองอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิิน
การศึึกษา Full Health Technology Assessment ประกอบการตััดสิินใจเชิิงนโยบาย
• จััดสรรงบประมาณบริิการสร้้างเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันโรคเป็็นหมวดเฉพาะ โดยคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ มีีมติิเห็็นชอบให้้แยกงบบริิการสร้้างเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันโรค (P&P) ออกจากงบเหมาจ่่ายรายหััว
และงบสนัับสนุุนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
การพััฒนาระบบและมาตรฐานการเชื่่�อมโยงข้้อมููล แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล และขยายการใช้้อุุปกรณ์์ดิิจิิทััลส่่วนบุุคคล:
• อบรม NCD System management Team ระดัับจัังหวััดเขตสุุขภาพที่่� 1 และ 4
• อบรมการใช้้ OKRs ในการขัับเคลื่่อ� นปฏิิรููป NCDs เขตสุุขภาพที่่� 1, 4 และ 12 ระหว่่างเดืือนสิิงหาคม - เดืือนธัันวาคม 
2564
• ร่่วมกัับศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศพััฒนา Application สำำ�หรัับบัันทึึกสุุขภาพด้้วยตนเองเชื่่�อมกัับจุุดบริิการ Health
Station
• ทดลองนำำ�ร่่องพััฒนา Minimum data set (Extended NCDs Services on Digital Health Platform: Buriram)
• เชื่่อ� มโยงข้้อมููลและแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง อยู่่�ระหว่่างทดสอบกัับ รพ. ในจัังหวััดบุุรีีรัมย์
ั ์
และดำำ�เนิินการขัับเคลื่่�อนใน Sandbox เขตสุุขภาพที่่� 1, 4, 9 และ 12
• พััฒนาระบบมาตรฐานและคืืนข้้อมููลสุุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง สำำ�หรัับประชาชนและผู้้�ป่่วย
ด้้วย Application H4U สมุุดสุุขภาพประชาชนในจัังหวััดบุุรีีรัมย์
ั  จำ
์ �ำ นวนผู้้ใ� ช้้งาน 4 อำำ�เภอนำำ�ร่อ่ ง ได้้แก่่ อำ�ำ เภอหนองหงส์์
อำำ�เภอประโคนชััย อำำ�เภอคููเมืือง และอำำ�เภอละหานทราย
• พััฒนาแบบคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังผ่่านระบบ  Application และระบบรายงาน
ส่่วนแสดงผล Dashboard ทดลองใช้้และถอดบทเรีียนในพื้้�นที่่จั� ังหวััดบุุรีีรััมย์์
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ข้้อเสนอเชิิงนโยบายระดัับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้้านในการป้้องกัันและลดอัันตรายจากอาหารฯ
• ได้้กรอบแนวทาง ร่่าง พ.ร.บ. ควบคุุมการตลาดอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� ไม่่มีีแอลกอฮอล์์สำำ�หรัับเด็็ก และเกณฑ์์การจำำ�แนก
อาหารและเครื่่�องดื่่�มตามมาตรฐานโภชนาการ (Nutrient Profile)
แผนการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ทบทวนแผนโครงการ/กิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินการในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. บููรณาการกัับเครืือข่่ายที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานโครงการ/กิิจกรรม เพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายของ
กิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 รวมทั้้�งสนัับสนุุนและบููรณาการการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับกิิจกรรมปฏิิรููปอื่่�นๆ
3. ประสานงาน กำำ�กัับ  ติิดตามโดยกลไกต่่างๆ และรายงานความก้้าวหน้้าโครงการ/กิิจกรรมภายใต้้แผนกิิจกรรม
ปฏิิรููปที่่� 2 ให้้คณะกรรมการปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข/คณะอนุุกรรมการเพื่่�อช่่วยสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินการด้้านปฏิิรููปประเทศ
ด้้านสาธารณสุุขทราบ และรายงานผลในระบบ eMENSCR ทุุกไตรมาส

ประชุุมหารืือคณะทำำ�งานกิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563 ณ ห้้องประชุุมประเมิินจัันทวิิมล กรมควบคุุมโรค

ประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการสััมมนาทิิศทางปฏิิรููป และการจััดทำำ�แผนปฏิิรููปสาธารณสุุขด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ กิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 แก่่หน่่วยงานภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารีี ดอนเมืือง แอร์์พอร์์ต กรุุงเทพมหานคร
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ประชุุมหารืือแนวทางการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 คณะทำำ�งานกิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 ร่่วมกัับหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วัันที่่� 11 มีีนาคม 2564 ณ โรงแรมไมด้้า โฮเทล งามวงศ์์วาน นนทบุุรีี

หมายเหตุุ: กิิจกรรมดัังกล่่าวอยู่่�ภายใต้้มาตรการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน และควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

2. การดำำ�เนิินงานพััฒนาคุุณภาพระบบบริิการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ NCD Clinic Plus ปีี 2564
ความเป็็นมาของการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus
โรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs) เป็็นปััญหาสุุขภาพที่่�สำำ�คััญในประเทศไทย ทั้้�งการเสีียชีีวิิต  และภาระโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวาน
และโรคความดัันโลหิิตสููงที่่มีี� แนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง การพััฒนาคุุณภาพของระบบบริิการสุุขภาพ เป็็นอีีกหนึ่่�งบทบาท
ที่่�สำำ�คััญในการดููแลและจััดการโรคไม่่ติิดต่่อ เพื่่�อลดปััจจััยเสี่่�ยง ลดโรค รวมถึึงป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อนจากการเจ็็บป่่วยให้้มีี
แนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�น
กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค จึึงพััฒนาการจััดระบบบริิการสุุขภาพของคลิินิิกโรคไม่่ติิดต่่อด้้วยการขัับเคลื่่�อน
การดำำ�เนิินงานคลิินิิก NCD คุุณภาพ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2557 โดยยึึดหลัักการของ Chronic Care Model ร่่วมกับ 
ั PMQA ซึ่่�งเป็็น
การประเมิินกระบวนการ 6 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ ทิิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรัับระบบ และกระบวนการบริิการ
ระบบสนัับสนุุนการจััดการตนเอง ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ และการจััดบริิการเชื่่�อมโยงชุุมชน ตลอดจนในปีี พ.ศ. 2560
จึึงมีีการเพิ่่�มการประเมิินเชิิงผลลััพธ์์ตััวชี้้�วััดบริิการเพื่่�อเป็็นการวััดผลการประเมิินและพััฒนาคุุณภาพบริิการของคลิินิิก NCD
ให้้ครอบคลุุมยิ่่�งขึ้้�น จึึงเป็็นที่่�มาของชื่่�อ NCD Clinic Plus และมีีการปรัับปรุุงรายละเอีียดการประเมิินและตััวชี้้�วััดบริิการ
ให้้มีีความเหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี พ.ศ. 2562 ได้้บููรณาการเกณฑ์์ประเมิินร่่วมกัับการดำำ�เนิินงานคลิินิิกชะลอไตเสื่่�อม
และเพิ่่�มตัวชี้้
ั วั� ดั บริิการที่่ใ� ช้้กำำ�กับั โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง โรคหััวใจและหลอดเลืือด และโรคไตเรื้้อ� รััง เพื่่�อเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพ
ของการประเมิินและสนัับสนุุนให้้เกิิดการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อและภาวะแทรกซ้้อนอย่่างเป็็นองค์์รวม  และใน
ปีี พ.ศ. 2563 ได้้พััฒนารููปแบบการประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus จากการประเมิินแบบ Manual ที่่ต้� ้องกรอกคะแนน
ใน Excel file ให้้เป็็นการประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus Online เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน ลดความผิิดพลาด
ในการคำำ�นวณคะแนนประเมิิน และลดระยะเวลาการรวบรวมผลการประเมิินตั้้�งแต่่ระดัับโรงพยาบาลให้้สามารถบัันทึึกผล
การประเมิินผ่่านช่่องทางออนไลน์์และแสดงผลประเมิินของโรงพยาบาลตนเองได้้อย่่างถููกต้้อง ทั้้�งนี้้�หน่่วยงานสาธารณสุุข
ระดัับอำำ�เภอ จัังหวััด เขต  และส่่วนกลาง สามารถเข้้าถึึงผลประเมิินของโรงพยาบาลในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบได้้ ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์
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ต่่อการติิดตามและวิิเคราะห์์การดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อของโรงพยาบาลในภาพจัังหวััด เขต  และประเทศ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดยนำำ�มาใช้้ในปีี พ.ศ. 2564 นอกจากนี้้�ได้้มีีการพิิจารณาปรัับรายละเอีียดการประเมิินผลลััพธ์์
ตััวชี้้วั� ดั บริิการ NCD Clinic Plus ให้้มีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับการวััดผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุุข
และนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อแก้้ปััญหาปรัับปรุุง พััฒนางาน หรืือการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีคุุณภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

คู่่�มืือแนวทางการดำำ�เนิินงาน
NCD Clinic Plus & Online

แบบประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus Online

การประชุุมชี้้�แจงเกณฑ์์ประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus ปีี พ.ศ. 2564
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ผลการประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus
จากการพััฒนาและขัับเคลื่่�อนการจััดระบบบริิการสุุขภาพ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 - 2564 ได้้มีีการประเมิินคุุณภาพ
NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาลสัังกััดสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุขทั่่�วประเทศ ซึ่่�งมีีผลการประเมิินผ่่านเกณฑ์์
(ระดัับดีีขึ้้�นไป) ดัังนี้้�

43%

64%

72%

90%

67%

ป 2560
เขารวม 888 แหง
ผานเกณฑ 386 แหง

ป 2561
เขารวม 891 แหง
ผานเกณฑ 567 แหง

ป 2562
เขารวม 894 แหง
ผานเกณฑ 640 แหง

ป 2563
เขารวม 894 แหง
ผานเกณฑ 808 แหง

ป 2564
เขารวม 896 แหง
ผานเกณฑ 597 แหง

ภาพแสดงผลการประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาลสัังกััดสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข ปีี 2560-2564

ปีี พ.ศ. 2564 มีีการปรัับค่่าเป้้าหมายของโรงพยาบาลผ่่านเกณฑ์์ประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus จากผลการประเมิิน
ที่่�มีีคะแนนมากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 70 เป็็นมากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 75 เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง

การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุุมแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้วิ� ถีีิ ใหม่่ เครืือข่่ายป้้องกััน
ควบคุุ ม โรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ “NCD FORUM” เรื่่� อ ง Health
Technology for NCD patients during COVID-19
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (โรคโควิิ ด 19) ที่่� มีีผ ลกระทบกัั บ การจัั ด บริิ ก าร
NCD Clinic ทำำ�ให้้ทุกุ สถานบริิการจะต้้องปรัับเปลี่่ย� นการให้้บริกิ าร
เพื่่�อให้้ผู้้�รัับผิิดชอบงาน NCD Clinic ทั้้�งในระดัับสำำ�นัักงาน
ป้้องกัันควบคุุมโรค สำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััด และโรงพยาบาล
การประชุุม NCD Forum
เรื่่
อ
�
ง
Health
Technology
for NCD patients during COVID-19
ทั่่�วประเทศ ได้้นำำ�นวััตกรรม  เทคโนโลยีีทางสุุขภาพเพื่่�อดููแล
ผู้้�ป่ว่ ยโรค NCDs ไปประยุุกต์์ในการดำำ�เนิินงานด้้านโรคไม่่ติดิ ต่่อ
ช่่วงสถานการณ์์ที่่�มีีการระบาดของโรคโควิิด 19 ตามบริิบทของแต่่ละพื้้�นที่่� กองโรคไม่่ติิดต่่อ จึึงจััดเวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิถีีใหม่่
เครืือข่่ายป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ “NCD Forum” เรื่่�อง Health Technology for NCD patients during COVID-19
ในวัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ณ ห้้องประชุุมเพชร สถาบัันบำำ�ราศนราดููร ผ่่านระบบ Zoom webinar จำำ�นวน 244 คน และ
Facebook Live (กองโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ ) จำำ� นวน 411 คน โดยได้้ รัั บ เกีียรติิ จ ากอาจารย์์ ผู้้� เชี่่� ย วชาญทั้้� ง หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ
และเอกชน อาทิิ กรมการแพทย์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร โรงพยาบาลศิิริิราช  โรงพยาบาลลำำ�พููน โรงพยาบาลกาฬสิินธุ์์�  และ
สมาคมเฮลท์์เทคไทย มาให้้ความรู้้�พร้้อมทั้้�งแลกเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินงานจากส่่วนของเอกชน มหาวิิทยาลััย โรงพยาบาลใน
ระดัับโรงเรีียนแพทย์์ ไปถึึงการประยุุกต์์ใช้้ในระดัับพื้้�นที่่�
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แนวทางการให้้บริิการบำำ�บััดบุุหรี่่�ในคลิินิิกโรคไม่่ติิดต่่อ
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์์การอนามััยโลก (WHO) กำำ�หนดหััวข้้อการรณรงค์์งดสููบบุุหรี่่�โลก คืือ “Commit to quit”
โดยตั้้�งเป้้าให้้นัักสููบอย่่างน้้อย 100 ล้้านคนทั่่�วโลก โดยเฉพาะผู้้�ป่่วย NCDs ที่่�ยัังสููบบุุหรี่่�ได้้ตระหนัักและเข้้าถึึงบริิการเลิิกบุุหรี่่�ได้้
มากขึ้้�น กองโรคไม่่ติิดต่่อ โดยกลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ ร่่วมกัับกองงานคณะกรรมการควบคุุมผลิิตภัณ
ั ฑ์์ยาสููบ พััฒนาแนวทาง
การให้้บริกิ ารบำำ�บัดั บุุหรี่่ใ� นคลิินิกิ โรคไม่่ติดิ ต่่อ บรรจุุในเล่่มแนวทางการดำำ�เนิินงานคลิินิกิ เลิิกบุุหรี่่แ� บบวงจร สำำ�หรัับสถานพยาบาล
มีีการประชาสััมพัันธ์์ผ่่าน website กองงานคณะกรรมการควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ  เพื่่�อให้้ผู้้�รัับผิิดชอบงาน NCD Clinic
ในสถานพยาบาลที่่�ไม่่มีีคลิินิิกฟ้้าใส/คลิินิิกอดบุุหรี่่ นำ
� ำ�ไปปรัับใช้้เพื่่�อจััดบริิการในการบำำ�บััดบุุหรี่่�สำ�ำ หรัับผู้้�ป่่วยโรค NCDs

3. NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีีเด่่นระดัับประเทศ ประจำำ�ปีี 2564
ความเป็็นมา
การคััดเลืือก NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีีเด่่นระดัับประเทศ ดำำ�เนิินการคััดเลืือกต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2560
จนถึึงปััจจุุบันั เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้แ�้ ละเผยแพร่่รููปแบบการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus ของโรงพยาบาลที่่มีีผ
� ลการดำำ�เนิินงาน
ที่่เ� ป็็นเลิิศ เพื่่�อจะนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการพััฒนาคุุณภาพบริิการ รวมถึึงการแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รัังได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
มากยิ่่�งขึ้้�น โดยได้้ดำำ�เนิินการคััดเลืือกโรงพยาบาลที่่�มีีผลการดำำ�เนิินงานดีีเด่่นระดัับเขต จำำ�นวน 36 แห่่ง เพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือก
NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีีเด่่นระดัับประเทศ โดยรางวััลแบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็็ก ประเภทละ 3 รางวััล คืือ รางวััลชนะเลิิศ รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่�ง และรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับสอง
ทั้้�งหมดจำำ�นวน 9 รางวััล ในปีี พ.ศ. 2564 ทางกองโรค ไม่่ติดิ ต่่อได้้มีีการปรัับรููปแบบการคััดเลืือกเป็็นระบบ Online ทั้้�งในลัักษณะ
Webinar ผ่่านโปรแกรม Webex และถ่่ายทอดสดผ่่านทาง Facebook Live จำำ�นวน 4 ครั้้�ง ได้้แก่่ วัันที่่� 29 กรกฎาคม 2, 9, 11
สิิงหาคม 2564 มีีผลการคััดเลืือกดัังนี้้�
ประเภท

รางวััล

ผลการคััดเลืือก

โรงพยาบาลขนาดใหญ่่

ชนะเลิิศ
รองชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่�ง
รองชนะเลิิศอัันดัับสอง

โรงพยาบาลสวรรค์์ประชารัักษ์์ จัังหวััดนครสวรรค์์
โรงพยาบาลสมเด็็จพระเจ้้าตากสิินมหาราช จัังหวััดตาก
โรงพยาบาลสิิชล จัังหวััดนครศรีีธรรมราช

โรงพยาบาลขนาดกลาง

ชนะเลิิศ
รองชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่�ง
รองชนะเลิิศอัันดัับสอง

โรงพยาบาลชุุมแสง จัังหวััดนครสวรรค์์
โรงพยาบาลคููเมืือง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
โรงพยาบาลท่่าแซะ จัังหวััดชุุมพร

โรงพยาบาลขนาดเล็็ก

ชนะเลิิศ
รองชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่�ง
รองชนะเลิิศอัันดัับสอง

โรงพยาบาลแสวงหา จัังหวััดอ่่างทอง
โรงพยาบาลละแม จัังหวััดชุุมพร
โรงพยาบาลโพนสวรรค์์ จัังหวััดนครพนม
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มีีผลการคััดเลืือกดัังนี้้�
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นเลิิศ Best Practice
ด้้านการจััดการระบบข้้อมููล (Information System)
ข้้อมููลการให้้บริิการที่่�ได้้รัับการจััดเก็็บ  การรวบรวมข้้อมููล ที่่�มีีการพััฒนาให้้มีีความสมบููรณ์์ครบถ้้วน รวมถึึงการกำำ�กัับ
ติิดตามและประเมิินผลเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในการวางแผนบริิหารงานด้้านสาธารณสุุข และสามารถเชื่่�อมโยงแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล         
ในเครืือข่่ายสุุขภาพได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�สามารถนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
โดยโรงพยาบาลหลายแห่่งเริ่่มนำ
� �ำ เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้ามาช่่วยจััดการระบบข้้อมููล เช่่น โรงพยาบาลสวรรค์์ประชารัักษ์์ จัังหวััดนครสวรรค์์
มีีการส่่งออกชุุดข้้อมููลมาตรฐาน แบบ Real Time ขึ้้น� Data Center ของสำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััดนครสวรรค์์ และโรงพยาบาล
สวรรค์์ประชารัักษ์์ นอกจากนี้้�มีี Data Center เฉพาะโรคเบาหวาน และการใช้้ระบบ LAB Online รพ.สต./PCU รอรัับผล LAB
ผ่่านระบบ Cloud เช่่นเดีียวกัับโรงพยาบาลน่่าน จัังหวััดน่่าน ใช้้โปรแกรม NAN API PCU เพื่่�อการรัักษาแบบไร้้ร้อ้ ยต่่อ สามารถ
ดููประวััติิ/ผล LAB ในจัังหวััดน่่าน ได้้ Real Time โรงพยาบาลท่่าแซะ จัังหวััดชุุมพร มีีระบบ QR code NCD ผู้้�ป่่วยสามารถ
สแกน QR Code เพื่่�อดููประวััติิการรัักษา ยา ผลเลืือดได้้ และโรงพยาบาลคููเมืือง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ มีีการพััฒนาเชื่่�อมโยงข้้อมููล       
4 Application กัับ HDC ได้้แก่่ H4U, Smart อสม., M Health, PCC หมอครอบครััว 
ด้้านการปรัับระบบและกระบวนการบริิการ (Service Delivery)
การปรัับระบบและกระบวนการบริิการในการดููแลกลุ่่�มเสี่่ย� ง/กลุ่่�มป่่วยโดยเพิ่่ม� การดููแลแบบผสมผสาน (Comprehensive care)
บููรณาการกัับเครืือข่่าย มีีทีีมสหวิิชาชีีพในการป้้องกััน ควบคุุม  และจััดการโรคเรื้้�อรััง รวมทั้้�งประสานการดำำ�เนิินงานร่่วมกััน
ในการดููแล Coordination of care เพื่่�อให้้เกิิดความต่่อเนื่่�อง (Continuity) ของการดููแลตลอดช่่วงอายุุ โดยโรงพยาบาลมีีพััฒนา
ระบบและกระบวนการบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น โรงพยาบาลคููเมืือง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ แยกการดููแลผู้้�ป่ว่ ยเป็็นกลุ่่�มสีีเขีียว สีีเหลืือง
และสีีแดง ตามเกณฑ์์กรมการแพทย์์ มีีเกณฑ์์การดููแลเป็็น segment เช่่น มีี lab ไม่่มีี lab มีีระบบนััดเป็็นช่่วงเวลา โดยสีีเขีียว
จะได้้รับั การตรวจก่่อน ตามด้้วยกลุ่่�มสีีเหลืือง และสีีแดง ตามลำำ�ดับั โรงพยาบาลแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย มีี NCD Stop Service
ในคลิินิิกอื่่�นๆ เช่่น คลิินิิก ARV TB Warfarin โรงพยาบาลควนเนีียง จัังหวััดสงขลา ปรัับระบบบริิการเป็็น Smart Hospital
เปิิดให้้บริิการคลิินิิก NCD ทุุกวััน ขึ้้�นทะเบีียนผู้้�ป่่วยแบบ real time นอกจากนี้้�ในช่่วงที่่�มีีการระบาดของโควิิด 19 โรงพยาบาล
หลายแห่่ง มีีการปรัับระบบบริิการให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ เช่่น โรงพยาบาลสมเด็็จพระเจ้้าตากสิินมหาราช จัังหวััดตาก
มีีการปรัับบริกิ ารโดยให้้มีีการรัับยาที่่ร้� า้ นยาชุุมชนอบอุ่่�น เพื่่อ� ลดความแออััด และการให้้คำ�ปรึึ
ำ กษาทาง Telemedicine เช่่นเดีียวกัันกัับ โรง
พยาบาลสวรรค์์ ป ระชารัักษ์์  จัั งหวััดนครสวรรค์์ ที่่� พัั ฒ นาระบบ  Tele-health ให้้ ก ารดููแลรัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ย และ
ระบบ  Tele-consult ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่ผู้�ป่้ ่วยที่่�ยากต่่อการดููแล โรงพยาบาลโพธาราม จัังหวััดราชบุุรีี พััฒนาระบบบริิการ
“Drive Thru Medicine รัับยาบนรถไม่่พบแพทย์์”
ด้้านระบบสนัับสนุุนการจััดการตนเอง (Self-Management Support)
การจััดบริิการเพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้�ทักั ษะที่่จำ� ำ�เป็็นในการวางแผนดููแลตนเองทั้้�งกลุ่่�มเสี่่ย� งและกลุ่่�มป่่วย รวมถึึงมีีกระบวนการ
สื่่�อสารเพื่่�อส่่งเสริิมการตััดสิินใจและจััดการตนเอง ช่่วยสนัับสนุุนให้้ผู้้�รัับบริิการดููแลตนเองร่่วมกัับทีีมสหวิิชาชีีพได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
เช่่น โรงพยาบาลสมเด็็จพระเจ้้าตากสิินมหาราช จัังหวััดตาก สร้้าง Health Literacy ให้้กลุ่่�มบุุคลากรทางการแพทย์์ อสม.
และประชาชนทั่่�วไป  โดยใช้้ Application หมอรู้้�จัักคุุณ  และกลุ่่�มนัักเรีียนใช้้ NCD Application โรงพยาบาลวัังทอง
จัังหวััดพิิ ษ ณุุ โ ลก พัั ฒ นา Application มหัั ศ จรรย์์ ส อดส่่ อ งสุุ ข ภาพ ใช้้ สำำ� หรัั บ ติิ ด ตามกลุ่่�มเสี่่� ย งโรคเบาหวานและ
โรคความดัันโลหิิตสููง หลัังได้้รัับการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพ นอกจากนี้้�ยัังพบการใช้้เทคนิิคการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม  PL
(participating leaning) ของโรงพยาบาลคููเมืือง จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ในการสร้้างการเรีียนรู้้�นำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ของกลุ่่�มป่่วย ซึ่่�งพบว่่า HbA1C ดีีขึ้้�น
ด้้านการจััดบริิการเชื่่�อมโยงชุุมชน (Community Linkage)
การดำำ�เนิินงานเพื่่�อผลัักดัันและส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อที่่�สอดคล้้องกัับปััญหาในพื้้�นที่่� รวมถึึง
นโยบายสาธารณะ สมััชชาสุุขภาพ มาตรการชุุมชน มีีการกำำ�กับั ติิดตามการดำำ�เนิินงานโดยชุุมชน (พชอ./พชต./อปท.) รวมทั้้�ง
การปรัับสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการมีีสุุขภาพที่่ดีี� ของคนในชุุมชน เช่่น โรงพยาบาลสมเด็็จ จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� กำำ�หนดให้การสงเสริิม  
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ปองกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเป็็นวาระสุุขภาพของอำำ�เภอ มีีการทำำ�  MOU กำำ�หนดนโยบายสาธารณะ และมาตรการชุุมชน เช่่น
งานศพ งานบุุญ ปลอดน้ำำ��อัดั ลม ปลอดเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ ปลอดการพนััน หมููบ้้านต้้นแบบปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมลดโรค NCD
หมููบ้้านรัักษ์ไต โรงพยาบาลโพนพิิสััย จัังหวััดหนองคาย จััดกิิจกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพ Healthy Nong Khai “ออกแฮง แยงคีีง”
99 วัันสุุขภาพดีีขึ้้�น การป้้องกััน รัักษา ฟื้้�นฟููสภาพ และชะลอการตายก่่อนวััยอัันควร ผ่่านกระบวนการ 3 หมอ มีีการจััดตั้้ง� Health
Check Up Station ต้้นแบบด้้วยตนเอง จำำ�นวน 3 แห่่ง เช่่นเดีียวกัับโรงพยาบาลคููเมืืองและโรงพยาบาลโนนดิินแดง จัังหวััดบุุรีีรัมย์
ั ์
มีีการจััดตั้้ง� Health Station เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชนเข้้าถึึงบริิการพื้้น� ฐานได้้สะดวกมากยิ่่ง� ขึ้้น� และโรงพยาบาลควนเนีียง จัังหวััด
สงขลา มีีการพััฒนาชุุมชนเป็็น Healthy City ที่่�มีีผู้้�นำำ�ชุุมชนเป็็น Role model
ด้้านนวััตกรรมที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน (Innovation: R2R/Health Technology/Service Model)
เกิิดขึ้้�นจากการใช้้ความรู้้�และความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน สามารถแก้้ไขปััญหาการดำำ�เนิินงาน
โรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่� ส่่งผลต่่อการลดปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อของพื้้�นที่่�และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน เช่่น โรงพยาบาลสิิชล
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช พััฒนา Service Model มีีการปรัับระบบให้้เอื้้�อต่่อการบริิการงาน NCD ในปฐมภููมิิกัับโรงพยาบาล   
แม่่ข่่าย โดยให้้อำำ�เภอสิิชลเป็็นอำำ�เภอนำำ�ร่่องในการในระบบ Module NCD จัังหวััดนครศรีีธรรมราช โรงพยาบาลโพนสวรรค์์
จัังหวััดนครพนม พััฒนารููปแบบการจััดการตนเองเพื่่�อป้้องกัันโรคไตจากเบาหวาน กิิจกรรม  6 ประกอบด้้วย "ตะเตืือนไต"
"ไขมัันตััวร้า้ ยไต" "คุุมดันั  กัันภััยไต" "ลดหวาน ชะลอไตเสื่่อ� ม" "รัักษ์์ไต" และ "แลกาย แลใจ ไตไม่่เสื่่อ� ม" และจััดทำำ�คู่่�มืือการจััดการ
ตนเองเพื่่�อชะลอไตเสื่่�อมฉบัับเต็็ม  ฉบัับการ์์ตููน โรงพยาบาลสวรรค์์ประชารัักษ์์ จัังหวััดนครสวรรค์์ พััฒนาระบบนวััตกรรม 
Hypo box & Hypo kit กล่่องสำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� กิิดภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดต่ำำ� 
� โรงพยาบาลสมเด็็จพระเจ้้าตากสิินมหาราช จัังหวััดตาก
พััฒนาระบบ Family Meeting เพื่่�อการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานทาง Telemedicine
จากการคััดเลืือก NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีีเด่่นระดัับประเทศ ปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แสดงให้้เห็็น
การพััฒนาระบบบริิการโรคไม่่ติิดต่่อของโรงพยาบาลครอบคลุุมทุุกประเด็็นตามเกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพ NCD Clinic Plus
อย่่างต่่อเนื่่�อง สามารถเป็็นต้้นแบบให้้กับพื้
ั น้� ที่่อื่่� น� นำำ�ไปปรัับใช้้เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพบริิการให้้สอดคล้้องกัับบริบท
ิ และความต้้องการ
ของพื้้น� ที่่� กองโรคไม่่ติดิ ต่่อวางแผนจะดำำ�เนิินการจััดเวทีีแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�และเผยแพร่่รููปแบบการดำำ�เนิินงาน NCD Clinic Plus
ของโรงพยาบาลที่่มีีผ
� ลการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นเลิิศ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ จะประชาสััมพัันธ์์ให้้ทราบในโอกาสถััดไป

ภาพกิิจกรรมการประชุุมคััดเลืือก NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีีเด่่นระดัับประเทศ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัันที่่� 29 กรกฎาคม 2, 9 และ 11 สิิงหาคม 2564
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4. ก้้าวแรกการพััฒนารููปแบบการลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมระดัับจัังหวััด
ความเป็็นมา
เป็็นที่่ป� ระจัักษ์์ว่า่ พฤติิกรรมการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมเกิิน เป็็นปััจจััยเสี่่ย� งเพิ่่�มระดัับความดัันโลหิิตที่่จ� ะนำำ�ไปสู่่�การป่่วย
ด้้วยโรคความดัันโลหิิตสููง โรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคหลอดเลืือดสมอง โรคไตวายและการเสีียชีีวิตก่
ิ อ่ นวััยอัันควรหรืือเสีียชีีวิติ
ก่่อนอายุุ 70 ปีี ที่่อ� งค์์การอนามััยโลกให้้ความสำำ�คัญ
ั จึึงกำำ�หนดเป็็นหนึ่่�งในเก้้าตััวชี้้วั� ดั ของการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อของโลก
(1 of 9 Voluntary Global NCD Targets) เพื่่�อผลัักดัันให้้ประเทศสมาชิิกลดค่่าเฉลี่่�ยการบริิโภคโซเดีียมของประชากร
ลดลงร้้อยละ 30 ภายในปีี พ.ศ. 2568 ด้้วยมาตรการทางสุุขภาพและสาธารณสุุขในทุุกด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกระดัับ ประเทศไทย
ได้้ดำำ�เนิินการรัับรองยุุทธศาสตร์์ลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียม  พ.ศ. 2559 - 2568 และใช้้เป็็นแนวทางในการแก้้ไขปััญหา
ประกอบด้้วยยุุทธศาสตร์์ 5 ด้้าน คืือ 1. การสร้้างพััฒนาและขยายเครืือข่่ายความร่่วมมืือ 2. การเพิ่่�มความรู้้�  ความตระหนััก
และเสริิมทัักษะประชาชน ชุุมชน ผู้้�ผลิิต/ผู้้�ประกอบการ บุุคลากรวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องและผู้้�กำำ�หนดนโยบาย 3. การปรัับเปลี่่�ยน
สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อให้้เกิิดการผลิิต ปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลงและเกิิดผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีโซเดีียมต่ำำ��รวมทั้้�งเพิ่่�มทางเลืือกและช่่องว่่างทาง
การเข้้าถึึงอาหารปริิมาณโซเดีียมต่ำำ��  4. การพััฒนางานวิิจััยและองค์์ความรู้้�และการนำำ�ไปสู่่�ปฏิิบััติิ และ 5. การพััฒนาระบบ
เฝ้้าระวััง ติิดตามและประเมิินผล กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ กรมควบคุุมโรค ในฐานะเลขานุุการคณะกรรมการนโยบายลดการบริิโภคเกลืือ
และโซเดีียมเพื่่� อ ลดโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ แห่่ ง ชาติิ  จึึ งพัั ฒ นารููปแบบการดำำ� เนิิ น งานลดการบริิ โ ภคเกลืือและโซเดีียมเพื่่� อ ลด
โรคไม่่ติดิ ต่่อที่่มีี� เป้้าหมายเป็็นประชาชนในจัังหวััดขึ้้น�  ตามแนวกรอบแนวคิิดการลดการบริิโภคเกลืือของยุุโรป (EU Salt Reduction
Framework) ประกอบด้้วย 5 องค์์ประกอบคืือ


การจัดทําขอมูล
สถานการณและแหลง
อาหารโซเดียมสูง


การกําหนดเปาหมาย
และแผนดําเนินงาน


การปรับลดปร�มาณ
โซเดียมในอาหาร


การสรางความ
ตระหนักและความเสี่ยง


การติดตามและ
ประเมินผล

ในปีี 2563 ได้้ดำำ�เนิินการอบรมแนวทางการแก้้ไขปััญหาการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมระดัับจังั หวััดโดยมีีเนื้้อ� หาครอบคลุุม 
เรื่่�องการบริิโภคเกลืือกัับโรคไม่่ติิดต่่อ, การดำำ�เนิินงาน Healthy Food Hospital Model, การบริิหารจััดการอาหารบาทวิิถีี 
(Street food), และการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมด้้านอาหารลดโซเดีียม  เพื่่�อเสริิมความรู้้�และพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
หรืือเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข ณ จัังหวััดพะเยา และเริ่่�มมีีการสำำ�รวจปริิมาณโซเดีียมในอาหารทั่่�วทั้้�งจัังหวััดด้้วยเครื่่�องทดสอบ
ความเค็็ม  (Salt meter) ในแหล่่งอาหารท้้องถิ่่�นที่่�นิิยมบริิโภคและบริิโภคเป็็นอาหารหลััก จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) ในประเทศไทย ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานพััฒนารููปแบบการลดการบริิโภคเกลืือ
และโซเดีียมระดัับจังั หวััด มีีการปรัับวิิธีีการดำำ�เนิินงาน เป็็นการอบรมและการประชุุมเครืือข่่ายจัังหวััดแบบออนไลน์์ และมีีการศึึกษา
ปริิมาณการบริิโภคโซเดีียมจากการประเมิินปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมง: เป็็นการศึึกษาแบบภาคตััดขวาง ใน 4 จัังหวััด คืือ จัังหวััดพะเยา
จัังหวััดศรีีสะเกษ จัังหวััดอุุบลราชธานีี  และจัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ โดยสามารถดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููลและทำำ�การวิิเคราะห์์
ผลการศึึกษาเบื้้�องต้้น และมีีแผนการดำำ�เนิินงานต่่อในปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยได้้จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการและดำำ�เนิินการ
ลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมของจัังหวััด
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ผลการสำำ�รวจปริิมาณโซเดีียมในอาหารด้้วยเครื่่�องทดสอบความเค็็ม (Salt Meter) ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีดัังนี้้�
จัังหวััดอุุบลราชธานีี ผลการวััดปริิมาณโซเดีียมคลอไรด์์ในอาหาร จำำ�นวน 15,042 ตััวอย่่าง พบมีีอาหารที่่มีี� ระดัับโซเดีียม
ระดัับที่่�ปลอดภััย (NaCl <= 0.7 g/ml) ร้้อยละ 37.8, ระดัับเริ่่�มเค็็ม (NaCl 0.71 - 0.9 g/ml) ร้้อยละ 23.2, และระดัับเค็็มมาก
(NaCl > 0.9 g/ml) ร้้อยละ 39.0 ประเภทอาหารที่่�มีีปริิมาณโซเดีียมสููงกว่่า 0.9 g/ml หรืือระดัับเค็็มมากคืือส้้มตำำ�
แกงทั้้�งที่่�มีีกะทิิและไม่่มีีกะทิิ และก๋๋วยเตี๋๋�ยว
จัังหวััดศรีีสะเกษ ผลการวััดปริิมาณโซเดีียมคลอไรด์์ในอาหาร จำำ�นวน 5,376 ตััวอย่่าง พบมีีอาหารที่่�มีีระดัับโซเดีียม
ระดัับที่่�ปลอดภััย (NaCl <= 0.7 g/ml) ร้้อยละ 42.8, ระดัับเริ่่�มเค็็ม (NaCl 0.71 - 0.9 g/ml) ร้้อยละ 22.5, และระดัับเค็็มมาก
(NaCl > 0.9 g/ml) ร้้อยละ 34.6 ประเภทอาหารที่่�มีีปริิมาณโซเดีียมสููงกว่่า 0.9 g/ml หรืือระดัับเค็็มมากคืือส้้มตำำ�และก๋๋วยเตี๋๋�ยว 
จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ ผลการวััดปริิมาณโซเดีียมคลอไรด์์ในอาหาร จำำ�นวน 3,441 ตััวอย่่าง พบมีีอาหารที่่มีี� ระดัับโซเดีียม
ระดัับที่่�ปลอดภััย (NaCl <= 0.7 g/ml) ร้้อยละ 45.9, ระดัับเริ่่�มเค็็ม (NaCl 0.71 - 0.9 g/ml) ร้้อยละ 23.5, และระดัับเค็็มมาก
(NaCl > 0.9 g/ml) ร้้อยละ 30.5 ประเภทอาหารที่่�มีีปริิมาณโซเดีียมสููงกว่่า 0.9 g/ml หรืือระดัับเค็็มมากคืือน้ำำ�� พริิก-เครื่่�องจิ้้�ม 
แกงกะทิิแต่่ไม่่มีีเครื่่�องแกงและก๋๋วยเตี๋๋�ยว 
การศึึกษาปริิมาณการบริิโภคโซเดีียมจากการประเมิินปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมง: การศึึกษาแบบภาคตััดขวางเก็็บข้อ้ มููล 4 จัังหวััด
คืือ จัังหวััดอุุบลราชธานีี (n = 248) จัังหวััดศรีีสะเกษ (n = 261) จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ (n = 247) และจัังหวััดพะเยา (n = 290)
ประมาณการค่่าเฉลี่่�ยการบริิโภคโซเดีียมในประชากรอายุุ 20 - 69 ปีี ทั้้�ง 4 จัังหวััดเท่่ากัับ 3,236.8 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
จัังหวััดอุุบลราชธานีี ประมาณการค่่าเฉลี่่�ยการบริิโภคโซเดีียมในประชากร อายุุ 20 - 69 ปีี เท่่ากัับ  3,131.3 มิิลลิิกรััม
ต่่อวััน หรืือเกลืือ 8 กรััมต่่อวััน และร้้อยละ 73.1 ประชากรมีีการบริิโภคโซเดีียมมากกว่่า 2,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
จัังหวััดศรีีสะเกษ ประมาณการค่่าเฉลี่่�ยการบริิโภคโซเดีียมในประชากร อายุุ 20 - 69 ปีี เท่่ากัับ  2,906.5 มิิลลิิกรััม
ต่่อวััน หรืือเกลืือ 7.4 กรััมต่่อวััน และร้้อยละ 70.8 ประชากรมีีการบริิโภคโซเดีียมมากกว่่า 2,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ ประมาณการค่่าเฉลี่่�ยการบริิโภคโซเดีียมในประชากร อายุุ 20 - 69 ปีี เท่่ากัับ  3,773.9 มิิลลิิกรััม
ต่่อวััน หรืือเกลืือ 9.6 กรััมต่่อวััน และร้้อยละ 80.2 ประชากรมีีการบริิโภคโซเดีียมมากกว่่า 2,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
จัังหวััดพะเยา ประมาณการค่่าเฉลี่่�ยการบริิโภคโซเดีียมในประชากร อายุุ 20 - 69 ปีี เท่่ากัับ  4,054.8 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
หรืือเกลืือ 10.3 กรััมต่่อวััน และร้้อยละ 89.9 ประชากรมีีการบริิโภคโซเดีียม มากกว่่า 2,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน

คู่่�มืือการเก็็บข้้อมููล

Urine 24 Survey

การเก็็บข้้อมููลปริิมาณ 
Urine 24 ในท้้องถิ่่�น
http://www.thaincd.com/
urinesurvey/index.html

Salt Survey

การเก็็บข้้อมููล
ปริิมาณโซเดีียม
ในอาหารท้้องถิ่่�น
http://www.thaincd.com/
saltsurvey/index.html
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5. การเสริิมสร้้างความรู้้�ด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ ผ่่าน Line Official Account
ความเป็็นมา
โรคไม่่ติิดต่่อ เป็็นสาเหตุุหลัักของการบั่่�นทอนชีีวิิตที่่�สำ�คั
ำ ัญของประเทศ หรืือประมาณร้้อยละ 75 ของการเสีียชีีวิิตทั้้�งหมด
และก่่อให้้เกิิดภาระค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลที่่มีี� ระยะเวลานานหรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 22 ของ Gross National Demotic
Produce (GDP) ในระยะสองทศวรรษที่่ผ่� า่ นมา แนวโน้้มของโรคไม่่ติดิ ต่่อเพิ่่มขึ้
� น�้ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทำำ�ให้้เกิิดการตระหนัักและตื่่น� ตััว   ใน
การแก้้ไขปััญหา การพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเป็็นข้้อเสนอที่่�สำำ�คััญ จากการรายงานขององค์์การอนามััยโลกภููมิิภาคยุุโรป
ได้้กล่่าวไว้้ว่่า ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพคืือหััวใจของปััจจััยกำำ�หนดสุุขภาพ และความรอบรู้้�ทางสุุขภาพยัังเป็็นตััวทำำ�นายสถานะ
สุุขภาพที่่�ดีีกว่่ารายได้้ การมีีงานทำำ� ระบบการศึึกษา เชื้้อ� ชาติิ และหลายการศึึกษาสรุุปว่า่ ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพเป็็นทัักษะชีีวิติ
สำำ�คััญในการสร้้างต้้นทุุนสุุขภาพให้้มีีการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างมีีคุุณภาพ มีีความสุุข ไม่่เจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควร
มีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพที่่�สมเหตุุผล ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานของประเทศเกิิดดุุลยภาพสู่่�การสร้้างผลผลิิตและรายได้้สููง
สำำ�หรัับประเทศไทย มีีมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 11 พ.ศ. 2561 เรื่่�องความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเพื่่�อป้้องกัันและ
แก้้ไขโรคไม่่ติิดต่่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management) ได้้พิิจารณาการส่่งเสริิมพััฒนาความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพให้้ประชาชนคนไทยเพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อเป็็นประเด็็นสำำ�คััญ โดยมุ่่�งสร้้างความร่่วมมืือ
การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดการ ควบคุุม ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
โรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ และการพัั ฒ นากลไกสนัั บสนุุ น และส่่ ง เสริิ ม ความรอบรู้้�ด้้ า นสุุ ข ภาพให้้ แ ก่่ ป ระชาชน ด้้ ว ย 4 ขั้้� น ตอน
ของการสร้้างทัักษะและความสามารถให้้เกิิดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ คืือ 1. การเข้้าถึึงข้้อมููล (finding health information)
2. การเข้้าใจ (understanding health information) 3. การประเมิินและตััดสิินใจ (judging health information) และ
4. การนำำ�ไปใช้้ (applying health information)
กองโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ  จึึงได้้ จัั ด ทำำ� โครงการพัั ฒ นา
ความรอบรู้้�ทางสุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2564
เพื่่�อสื่่อ� สารความเสี่่ย� งด้้านสุุขภาพเรื่่อ� งโรคไม่่ติดิ ต่่อ ด้้วยกลวิิธีี
การสร้้างสื่่�อต้้นแบบสำำ�หรัับการสื่่�อสารผ่่าน Social media
และการสื่่�อสารแบบดิิจิิทััลผ่่าน Line Official Account
(@NCD_DDC) ให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป ประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยง
โรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ และผู้้�ป่่ ว ยโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ ให้้ ไ ด้้ รัั บรู้้�ข่่ า วสาร
และข้้อมููลสุุขภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น เพื่่�อสร้้างพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�
พึึงประสงค์์ ประกอบด้้วยสื่่�อวิิดิิทััศน์์ อิินโฟกราฟิิก และ
ทำำ�แบบประเมิิน โดยมีีระยะเวลาโปรแกรมการให้้ความรู้้�
4 เดืือน เริ่่� มตั้้� ง แต่่ เ ดืือนกุุ ม ภาพัั น ธ์์ ถึึ งเดืือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 รวมทั้้�งหมด 29 ครั้้�ง มีีผู้้�เข้้าร่่วม  1,370 คน
ผลการประเมิิ น ภายหลัั ง การได้้ รัั บสื่่� อ และข้้ อ มููลสุุ ข ภาพ
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม มีีความรอบรู้้�สุุขภาพขั้้�นพื้้�นฐาน 4 เรื่่�อง
ผ่่านเกณฑ์์ร้้อยละ 60 ดัังนี้้� 1) เรื่่�องโรคไม่่ติิดต่่อร้้อยละ 97
2) เรื่่� อ ง 7 สิ่่� ง มหัั ศ จรรย์์ สุุ ข ภาพดีีร้้ อ ยละ 91 3) เรื่่� อ ง
โรคความดัันโลหิิตสููงร้้อยละ 87 และ 4) เรื่่�องโรคเบาหวาน
ร้้ อ ยละ 94 ใน 4 เรื่่� อ งพื้้� น ฐาน คืือ เรื่่� อ งโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ
ภาพโปสเตอร์์เชิิญสมััครสมาชิิก
เรื่่�อง 7 สิ่่�งมหััศจรรย์์สุุขภาพ เรื่่�องโรคความดัันโลหิิตสููง
และเรื่่�องโรคเบาหวาน
Line OA (@NCD_DDC)
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กิิจกรรมของโครงการพััฒนาความรอบรู้้�ทางสุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ
1. สื่่�อวีีดิิทััศน์์ (VDO) จำำ�นวน 12 เรื่่�อง ได้้แก่่ 1) เรื่่�องโรคฮิิต  7 โรคไม่่ติิดต่่อ 2) เรื่่�อง 7 สิ่่�งมหััศจรรย์์สุุขภาพดีี 
3) เรื่่�องอ้้วนหรืือผอม  4) เรื่่�องวััดความดัันโลหิิตสููง 5) เรื่่�องตรวจระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด 6) เรื่่�องไขมัันตััวดีีและไขมัันตััวร้้าย
ในตััวคุุณ 7) เรื่่�องกิินดีี สุุขภาพดีี 8) เรื่่�องกิิจกรรมทางกาย 9) เรื่่�องโรคความดัันโลหิิตสููง 10) เรื่่�องโรคเบาหวาน 11) โรคหลอด
เลืือดหััวใจ 12) โรคไต

ภาพสื่่�อวีีดิิทััศน์์ (VDO) รอบรู้้�ด้้านสุุขภาพเรื่่�องโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs Health Literacy)
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2. สื่่�ออิินโฟกราฟิิก (Infographic) จำำ�นวน 12 เรื่่�อง แบ่่งเป็็นชุุดสื่่�อสุุขภาพ และสื่่�อถาม  - ตอบเพื่่�อแก้้ไขความเชื่่�อ
ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์

ภาพอิินโฟกราฟิิกชุุดสื่่�อสุุขภาพ

3. การจััดทำำ�แบบประเมิินความรอบรู้้�สุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ
โดยทดสอบความรู้้�ทางสุุขภาพของผู้้�เข้้าร่่วมหลัังจากได้้รับข้
ั ้อมููลสุุขภาพ

ภาพเชิิญชวนเข้้าร่่วมกิิจกรรมตอบแบบประเมิิน
ความรอบรู้้�สุุขภาพด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ
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6. เวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิถีีใหม่่ เครืือข่่ายป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ “Virtual NCD Forum 2021”
ความเป็็นมา
เวทีี NCD Forum มีีการจััดงานอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2557 เป็็นต้้นมา โดยมีีหน่่วยงานทั้้�งจากภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุุขร่่วมสนัับสนุุน ได้้แก่่ กรมควบคุุมโรค, กรมการแพทย์์, สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ, เครืือข่่าย
ควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ (Thai NCD net), เครืือข่่ายและสมาคมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ร่่วมกันั ขัับเคลื่่อ� นอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี โดยในปีีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 “ยุุทธศาสตร์์ความร่่วมมืือระหว่่างรััฐบาลไทยกัับองค์์การอนามััยโลก”(WHO-RTG Country Co-operation
Strategy - CCS) ซึ่่�งเป็็นกลไกในการรวมทรััพยากรจาก WHO และ 5 ภาคีีระดัับชาติิ (กสธ., สปสช., สสส., สวรส., และสช.) ได้้
ร่่วมสนัับสนุุนในการขัับเคลื่่�อนงานยุุทธศาสตร์์ และ จััดงาน NCD Forum ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นอีีกด้้วย
เนื่่�องด้้วยปััญหาสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) จึึงจำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่�ยน
รููปแบบ วิิถีีใหม่่ หรืือ "New Normal" เป็็นระบบการประชุุมทางไกล และผ่่านช่่องทางต่่างๆ ได้้แก่่ ห้อ้ งประชุุม, ระบบ webinar,
Facebook Live (กองโรคไม่่ติิดต่่อ) ทั้้�งนี้้� สามารถลดงบประมาณจากเดิิม 3 - 5 ล้้านบาท ลงเหลืือไม่่เกิิน 1 ล้้านบาทต่่อปีี
การจััดงาน Virtual NCD Forum 2021 ได้้ดำำ�เนิินการรวมทั้้�งหมด 8 ครั้้�ง โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� 
นำำ�เสนอผลการวิิจััย นวััตกรรม และแนวทางปฏิิบััติิที่่�ทัันสมััยเกี่่�ยวกัับโรคไม่่ติิดต่่อ สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบััติิงานได้้
และเพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายทั้้�งภายในและภายนอกภาคสุุขภาพ ในการขัับเคลื่่�อนงานป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ซึ่่�งมีีกลุ่่�ม
เป้้าหมายเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขและเครืือข่่ายทั่่�วประเทศ สำำ�นัักงานป้้องกัันควบคุุมโรค 13 แห่่ง สำำ�นัักงานสาธารณสุุข
จัังหวััด 77 แห่่ง และประชาชนทั่่�วไปที่่�สนใจ ทั้้�งนี้้� ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมได้้รัับความรู้้�และแนวทางที่่�ทัันสมััยสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ใน
การดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รัังได้้ และเจ้้าหน้้าที่่ส� าธารณสุุขและเครืือข่่ายสามารถนำำ�รููปแบบการดำำ�เนิินงานไป
ปรัับใช้้ในสถานบริิการ สำำ�หรัับการจััดงานทั้้�งหมด 8 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่�
ชื่่�องาน
1
ทิิศทางปฏิิรููป  และการจััด
ทำำ�แผนปฏิิรููปสาธารณ สุุข
ด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ
2
NCDs ท่่ามกลางการ
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019
(โรคโควิิด 19)
3
NCDs กัับวิิถีีการแพทย์์
แผนไทยและการแพทย์์
ทางเลืือก
4
5

Health Technology
for NCD patients
during COVID-19
การออกกำำ�ลัังกาย
เพื่่�อ Wellness
และลดเสี่่�ยง NCDs

วัันที่่� / สถานที่่�
21 ธัันวาคม 2563 ณ 
โรงแรมอมารีี ดอนเมืือง

ผู้้�จััด
กองโรคไม่่ติิดต่่อ
กรมควบคุุมโรค

29 มกราคม 2564
ณ โรงแรมอโนมา

สมาคมเครืือข่่าย
โรคไม่่ติิดต่่อแห่่ง
ประเทศไทย ร่่วมกับั
กรมควบคุุมโรค
5 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ณ 
กรมการแพทย์์แผน
กรมการแพทย์์ แ ผนไทย ไทยและการแพทย์์
และการแพทย์์ทางเลืือก ทางเลืือก ร่่วมกัับ
กรมควบคุุมโรค

19 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ณ สถาบัันบำำ�ราศนราดููร
26 เมษายน 2564
(Online 100%)

กองโรคไม่่ติิดต่่อ
ร่่วมกัับ
กรมการแพทย์์
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััย
และพััฒนาระบบ
สุุขภาพชุุมชน ร่่วมกับ 
ั
กรมควบคุุมโรค

จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
จำำ� นวน 119 คน (ยอดผู้้�ชม 
Facebook Live สะสมจำำ�นวน
960 ครั้้�ง)
502 คน (ยอดผู้้�ชม Facebook
Live สะสมจำำ�นวน 2,900 ครั้้�ง)
648 คน (ยอดผู้้�ชม Facebook
Live สะสมจำำ�นวน 9,300 ครั้้�ง)
685 คน (ยอดผู้้�ชม Facebook
Live สะสมจำำ�นวน 4,900 ครั้้�ง)
115 คน (ยอดผู้้�ชม Facebook
Live สะสมจำำ�นวน 1,200 ครั้้�ง)
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ครั้้�งที่่�

ชื่่�องาน

จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม

6

การสวดมนต์์ สมาธิิ และ
สติิบำำ�บััด ในการควบคุุม
ป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ

27 เมษายน 2564 ณ 
บริิษััท ไทยเอ็็มไอซีีอีี 
จำำ�กััด

สำำ�นัักงานบริิหาร
183 คน (ยอดผู้้�ชม Facebook
ยุุทธศาสตร์์สุุขภาพดีี Live สะสมจำำ�นวน 1,700 ครั้้�ง)
วิิถีีชีวิี ติ ไทย ร่่วมกับ 
ั
กรมควบคุุมโรค

7

ชุุมชนลดเค็็ม

28 พฤษภาคม 2564
ณ บริิษััท ไทยเอ็็มไอซีีอีี 
จำำ�กััด

เครืือข่่ายลดบริิโภค
เค็็ม ร่วมกั
่ ับ
กรมควบคุุมโรค

8

โซเดีียมคืืออะไรและ
เราสามารถลดโซเดีียม
ได้้อย่่างไร

18 มิิถุุนายน 2564
ณ บริิษััท ไทยเอ็็มไอซีีอีี 
จำำ�กััด

เครืือข่่ายลดบริิโภค
เค็็ม ร่วมกั
่ ับ
กรมควบคุุมโรค

280 คน (ยอดผู้้�ชม Facebook
Live สะสมจำำ�นวน 940 ครั้้�ง
และ Facebook Live “ลดเค็็ม 
ลดโรค” จำำ�นวน 940 ครั้้�ง)
423 คน (ยอดผู้้�ชม Facebook
Live สะสมจำำ�นวน 1,100 ครั้้�ง
และFacebook Live “ลดเค็็ม 
ลดโรค” จำำ�นวน 1,100 ครั้้�ง)

สรุุปผลของผู้้�ตอบแบบสอบถามความพึึงพอใจ การใช้้ประโยชน์์ ประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล นวััตกรรม
“Virtual NCD Forum 2021” หลัังการประชุุม โดยมีีข้้อเสนอแนะด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ด้้านความพึึงพอใจ เป็็นเวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ที่่�ทัันสมััย สะดวก และง่่ายต่่อการใช้้งาน เสนอให้้เพิ่่�มระยะเวลา
ให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาโดยการสนัับสนุุนวิิชาการใหม่่ๆ เพิ่่�มขวััญกำำ�ลัังใจให้้บุุคลากรทำำ�งานโรคไม่่ติิดต่่อ สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้
ในชีีวิิตประจำำ�วััน และไปเผยแพร่่ความรู้้�  เนื้้�อหาสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ในการให้้บริิการผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาล และสามารถนำำ�ไป
พััฒนางานวิิจััย และการบริิการวิิชาการแก่่ผู้�ป่้ ่วย NCD
2. ด้้านการใช้้ประโยชน์์ ควรมีีแนวทางมาตรฐานที่่�ใช้้ได้้ทั้้�งประชาชนและแพทย์์ร่่วมกััน จััดทำำ�คู่่�มืือเอกสาร แนวปฏิิบััติิ
หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ใหม่่ ให้้สามารถดาวน์์โหลดเพื่่�อนำำ�ไปใช้้อย่่างเป็็นรููปธรรม เสนอให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลจาก รพช. ในส่่วน
ภููมิิภาคมากขึ้้�น เนื่่�องจาก รพช. จะมีีข้้อกำำ�หนดด้้านงบประมาณและบุุคลากรด้้าน IT ในการดำำ�เนิินงานบริิบทเดีียวกััน ทำำ�ให้้
มองเห็็นภาพที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้จริิง ควรเพิ่่�มช่่องทางการสื่่�อสารแก่่ผู้้�พิิการในประเทศไทยและนานาชาติิ สามารถติิดตาม
ข่่าวสารย้้อนหลัังหรืือสามารถทบทวนได้้ เปิิดดููย้้อนหลัังได้้ และควรเปิิดช่่องทางการเข้้าถึึงและสืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับงาน NCD
ได้้ง่่ายขึ้้�น

เวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิถีีใหม่่ เครืือข่่ายป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ Virtual NCD Forum 2021
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7. การพััฒนาศัักยภาพกำำ�ลัังคนสาธารณสุุข
การอบรม NCD System management team ระดัับจัังหวััด
เป็็นหลัักสููตรที่่มุ่่�� งเน้้นเพิ่่ม� ความสามารถในการจััดการระบบการป้้องกัันโรคไม่่ติดิ ต่่อในระดัับจังั หวััดของบุุคลากรที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบ
งานโรคไม่่ติิดต่่อ ซึ่่�งมีีองค์์ประกอบผู้้�เข้้าอบรมจากแต่่ละจัังหวััดจำำ�นวน 5 คน ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2563 ถึึง 2564 ได้้ดำำ�เนิินการ
จััดอบรมให้้แก่่จัังหวััดที่่�สมััครเข้้าร่่วมอบรมไปแล้้ว 3 รุ่่�น จำำ�นวน 33 จัังหวััด

การเข้้าร่่วมอบรม NCD system management team ระดัับจัังหวััด ผ่่านระบบ Zoom และการลงพื้้�นที่่�ฝึึกปฏิิบััติิ

การพััฒนาผู้้�เชี่่ย� วชาญในการพััฒนามาตรการ และนโยบายด้้านโรคไม่่ติดต่
ิ อ่  ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Fellowship
Program on NCDs Interventions, Year 2021)
เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนากลไกอย่่างเป็็นระบบในการพััฒนาศัักยภาพการวิิเคราะห์์นโยบายด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความสามารถในการวิิเคราะห์์ พััฒนานโยบายและมาตรการในการควบคุุมป้้องกััน
โรคไม่่ติิดต่่อ 2) จััดทำำ�ข้้อเสนอทางเลืือกนโยบายเพื่่�อการขัับเคลื่่�อนการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ และ 3) ส่่งเสริิม สนับสนุ
ั ุน
ให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ผ่่านการอบรมแล้้วให้้มีีโอกาสในการพััฒนานโยบาย และมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการสร้้างความยอมรัับและ
ขัับเคลื่่�อนนโยบายด้้านป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ ให้้กัับกลุ่่�มบุุคลากรทางการแพทย์์ นัักวิิชาการสาธารณสุุข นัักวิิชาการที่่�
ปฏิิบััติิงานในกระทรวงสาธารณสุุข นอกกระทรวงสาธารณสุุข หรืือภาคประชาสัังคม  ระดัับส่่วนกลางและเขต ดำำ�เนิินการ
ไปแล้้วทั้้�งสิ้้�น 5 รุ่่�น แบ่่งเป็็นปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 2 รุ่่�น มีีผู้้�สำำ�เร็็จการอบรมจำำ�นวน 42 คน และปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำำ�นวน 3 รุ่่�น มีีผู้้�สำำ�เร็็จการอบรม 86 คน รวมค่่าใช้้จ่่ายตลอดโครงการระหว่่าง ตุุลาคม 2562 - ธัันวาคม 2564
เป็็นจำำ�นวน 4.38 ล้้านบาท 
สนัับสนุุนโดย “ยุุทธศาสตร์์ความร่่วมมืือระหว่่างรััฐบาลไทยกัับองค์์การอนามััยโลกด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ” (WHO-RTG
Country Co-operation Strategy -CCS-NCDs)
ค้้นหาเอกสารข้้อเสนอเชิิงนโยบายได้้ที่ ข้
�่ อ้ เสนอเชิิงนโยบาย (policy brief) ในป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ พ.ศ. 2563
https://ddc.moph.go.th/dncd/ncdstrategy/public/home/media/146 และ ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย (policy brief) ในป้้องกััน
และควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ พ.ศ. 2564 https://ddc.moph.go.th/dncd/ncdstrategy/public/home/media/148

การอบรมโครงการพััฒนาผู้้�เชี่่�ยวชาญในการพััฒนามาตรการ และนโยบายด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ ปีี พ.ศ. 2564
ผ่่านระบบ Zoom Application

รายงานประจำ�ปี 2564
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8. การพััฒนาการสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่ย� งโรคไม่่ติดิ ต่่อ (NCD risk behavior survey
and screening)
ความเป็็นมา
กลุ่่�มโรค NCDs (Noncommunicable diseases หรืือโรคไม่่ติิดต่่อ) เป็็นปััญหาสุุขภาพอัันดัับหนึ่่�งของโลกทั้้�งในมิิติิ
ของจำำ�นวนการเสีียชีีวิิตและภาระโรคโดยรวม สำำ�หรัับประเทศไทยในกลุ่่�มโรค NCDs ก็็ยัังเป็็นปััญหาสุุขภาพอัันดัับหนึ่่�งพบ
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นในทุุกปีี ดัังจะเห็็นได้้จากสถานการณ์์เสีียชีีวิิตด้้วยโรค NCDs ในช่่วงปีี พ.ศ. 2558 - 2562
พบว่่าโรคหลอดเลืือดสมอง มีีการเสีียชีีวิิตมากที่่�สุุด รองลงมาคืือ โรคหััวใจขาดเลืือด โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
และโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง ตามลำำ�ดัับ ร่่วมกัับผลสำำ�รวจ NHES พบว่่ามีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน นอกจากนี้้�ยัังพบว่่ามีี
ประชากรไทย ร้้อยละ 48.8 หรืือเกืือบครึ่่�งหนึ่่�ง ไม่่ทราบว่่าตนเองเป็็นโรคความดัันโลหิิตสููง และ 1 ใน 3 ไม่่ทราบว่่าตนเอง
เป็็นโรคเบาหวาน จากข้้อมููลข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่า่ ประชาชนยัังไม่่ทราบตััวเลขและความเสี่่ย� งของตนเอง (know your number &
know your risk) โดยตััวเลขสุุขภาพเบื้้�องต้้น คืือ ค่่าน้ำำ��หนััก ส่่วนสููง ดััชนีีมวลกาย เส้้นรอบเอว ความดัันโลหิิต น้ำำ��ตาลในเลืือด
ไขมัันในเลืือด การสููบบุุหรี่่� และการดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็นเครื่่อ� งมืือในการดููแลสุุขภาพตั้้ง� แต่่ระยะเริ่่ม� แรก สามารถ
ค้้นพบความเจ็็บป่ว่ ย ช่่วยลดความรุุนแรงของโรค โดยในช่่วงการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
เข้้ามามีีบทบาท ถููกนำำ�มาเป็็นเครื่่อ� งมืือในการสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจและช่่วยเหลืือประชาชนให้้ดำำ�เนิินชีีวิติ ได้้อย่่างใกล้้เคีียงกัับ
สถานการณ์์ปกติิในรููปแบบ New Normal กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ จึึงได้้มีีการพััฒนาการสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่ย� ง
โรคไม่่ติดิ ต่่อผ่่านรููปแบบออนไลน์์ โดยพััฒนาผ่่าน Application Smart อสม. ใช้้ในการเก็็บข้อ้ มููลแปลผลความเสี่่ย� ง แนะนำำ�ใน
การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพและมีีรายชื่่�อผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�ต้้องเข้้ารัับบริิการทางคลิินิิกทำำ�ให้้ประชาชนทราบคำำ�แนะนำำ�
ในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพ นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการพััฒนารายงานส่่วนแสดงผล (Dashboard)
และรายงานวิิเคราะห์์เชิิงพรรณนาเพื่่�อแสดงสถานการณ์์เชิิงระบาดวิิทยาพื้้�นฐานระดัับประชากร
ผลการดำำ�เนิินงาน
• Application Smart อสม. 							
		
 รวบรวมและพััฒนาเครื่่�องมืือแบบสอบถามทั้้�งหมด 53 ข้้อคำำ�ถาม
		
 พััฒนาแนวทางการวิิเคราะห์์ข้้อมููลการสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ (Template)
		
 รวบรวมและพััฒนาการแปลผลความเสี่่�ยงสุุขภาพ (เขีียว เหลืือง แดง) และการให้้คำำ�แนะนำำ�แนะการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรม 
		
 พััฒนาเกณฑ์์รายชื่่�อที่่�ต้้องเข้้ารัับบริิการทางคลิินิิก (โรคไม่่ติิดต่่อ เลิิกเหล้้า เลิิกบุุหรี่่� สุุขภาพจิิต DPAC)
		
 พััฒนารายงานสรุุปผลการสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ (รายคน)
• Dashboard Smart อสม.						
		
 พััฒนาเมนููแบบสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ
• Online Survey Dashboard 						
		
 พััฒนารายงานแสดงผลข้้อมููล (Dashboard) การสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ
		
 พััฒนารายงานข้้อมููลเชิิงพรรณนาข้้อมููลการสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ
		
 พััฒนา List รายชื่่�อข้้อมููลส่่วนบุุคคลการสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ

หนวยงานสาธารณสุข

อสม.

ประชาชน

PHR

ขอมูลการคัดกรองสุขภาพ
แบบอัตโนมัติ โดยไมตอง
บันทึกขอมูล

ขอมูลสุขภาพและใหคำแนะนำ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนที่รับผิดชอบ
เก็บในรูปแบบ Online

ขอมูลพฤติกรรม
สุขภาพตนเองและมีขอแนะนำ
ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมพฤติกรรม

แบบใหม

1. มีขอมูลประชาชนที่ตนเองรับผิดชอบ
2. สรุปรายชื่อผูที่เขาเกณฑรับบริการทางคลินิก เชน คลินิกบุหรี่, DPAC, เลิกเหลา, สุขภาพจิต
3. วิเคราะหสถานการณระดับประชากร ระดับหมูบาน ตำบล อำเภอ
จังหวัดผาน online NCD Dashboard
4. รายงานการวิเคราะหเชิงพรรณนาอัตโนมัติ

สรุปการใชระบบใหม

บันทึกขอมูล
การคัดกรองสุขภาพ

มีขอมูลสุขภาพ
โดยเก็บในรูปแบบ
Paper

PHR

แบบเดิม

1. การคัดกรอง NCD Screen

แผนภาพที่่� 3 ภาพรวมการพััฒนาการสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ

Smart อสม.

3. Application ที่เกี่ยวของ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรมอนามัย

H4U

กรม
สนับสนุน
บร�การสุขภาพ

PCC Team

พัฒนา
เคร�่องมือและ
แนวทางการว�เคราะห

กรม
ควบคุมโรค

2. บูรณาการขอคําถามและพัฒนาแบบคัดกรองผานรูปแบบออนไลน

mHealth

มหาว�ทยาลัย
นเรศวร

กรมสุขภาพจ�ต

Quick Win: 2565
นำำ�เครื่่�องมืือใช้้ใน 4 เขตสุุขภาพ (1, 4, 9, 12)
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List

Descriptive
Report

Online Survey

แบบสอบถาม
พฤติกรรมสุขภาพ

การใหคําแนะนํา

รายงานกลุมเสี่ยงที่ตองเขา
รับบร�การทางคลินิก

แปลผลพฤติกรรมเสี่ยง

แปลผลการคัดกรองสุขภาพ
(รายคน)

แบบสอบถาม

• แอปพลิเคชัน Smart อสม.

• Dashboard Smart อสม.

• Dashboard Online Survey

• รายงานสวนแสดงผล Dashboard

แผนภาพที่่� 4 ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานการสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อรายงานส่่วนแสดงผล Dashborad
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9.	รายงานส่่วนแสดงผลวิิเคราะห์์ข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อ (NCD Dashboard)
ความเป็็นมา
กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ ได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาระบบข้้อมููลสารสนเทศโรคไม่่ติดิ ต่่อ ภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและควบคุุม
โรคไม่่ติดิ ต่่อระดัับชาติิ 5 ปีี พ.ศ. 2564 ในยุุทธศาสตร์์ที่�่ 4 การพััฒนาระบบเฝ้้าระวัังและการจััดการข้้อมููล เนื่่อ� งจากเห็็นความสำำ�คัญ
ั
ของการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์และเฝ้้าระวัังสถานการณ์์ทางระบาดวิิทยาเพื่่�อสนัับสนุุนการวางแผนและจััดทำำ�
มาตรการป้้องกัันควบคุุมโรคได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในระดัับประเทศ เขต จัังหวััด และพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้ประชาชนสุุขภาพดีี 
ปลอดจากภาระโรคไม่่ติิดต่่อที่่ป้� ้องกัันได้้ กองโรคไม่่ติิดต่่อ จึึงได้้พััฒนารายงานส่่วนแสดงผลวิิเคราะห์์ข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อ (NCD
Dashboard) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรวบรวมและจััดทำำ�ฐานข้้อมููลเชิิงบููรณาการทั้้�งภายในกระทรวงสาธารณสุุขและภาคีีเครืือข่่าย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้เป็็นระบบเฝ้้าระวัังข้้อมููลด้้านโรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยง
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ ได้้ปรับปรุ
ั งุ ส่่วนแสดงผลให้้มีีการจำำ�แนกกลุ่่�มตามหลัักระบาดวิิทยาที่่ล� ะเอีียดขึ้้น�
โดยสามารถแสดงผลทั้้�งในรููปแบบกราฟ  แผนภููมิิ และแผนที่่�ได้้ และจััดทำำ�หััวข้้อรายงานเพิ่่�มเติิมต่่อจากปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 - 2563 โดยแบ่่งเป็็น 4 หมวดดัังนี้้� หมวดที่่� 1: รายงานสถานการณ์์โรคไม่่ติดิ ต่่อและปััจจััยเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้อง หมวดที่่� 2:
ข้้อมููลการให้้บริกิ ารเครื่่อ� งวััดความดัันโลหิิตในที่่ส� าธารณะ จากฐานข้้อมููลกองโรคไม่่ติดิ ต่่อ หมวดที่่� 3: รายงานการสำำ�รวจสุุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย หมวดที่่� 4: รายงานการสำำ�รวจพฤติิกรรมด้้านสุุขภาพของประชากร โดยกลุ่่�มเป้้าหมาย
ผู้้�ใช้้งาน คืือ ผู้้�ปฏิิบััติิงานโรคไม่่ติิดต่่อระดัับประเทศ เขต จัังหวััด และพื้้�นที่่� รวมทั้้�งผู้้�ใช้้ข้้อมููลจากหน่่วยงานอื่่�น เช่่น มหาวิิทยาลััย
กรม  กองวิิชาการนอกสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในการวิิเคราะห์์ ทราบสถานการณ์์และจััดทำำ�แผนงาน
มาตรการที่่เ� กี่่ย� วข้้องให้้ตรงตามเป้้าหมาย อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มเทคโนโลยีี และระบาดวิิทยา มีีแผนที่่จ� ะปรัับปรุงุ และเพิ่่�มเติิมหัวข้
ั อ้
รายงานในหมวดที่่� 1 - 2 ทุุกปีีให้้ครอบคลุุมมิติิ กิ ารเฝ้้าระวััง ยกเว้้นในหมวดที่่� 3 - 4 จะเพิ่่�มเติิมหัวข้
ั อ้ รายงานตามปีีที่มีี�่ การสำำ�รวจ
การดำำ�เนิินงาน
1. ทบทวน คััดเลืือกหััวข้้อรายงานและจััดทำำ�  Template จำำ�นวน 50 รายงาน ในหมวดที่่� 1 - 2 ร่่วมกัับหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ออกแบบและพััฒนารููปแบบชุุดข้้อมููล Minimum Dataset โรคไม่่ติิดต่่อจากฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม  ในหมวดที่่� 1 - 2
จำำ�นวน 2 ฐานข้้อมููลร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. ปรัับปรุุงระบบคลัังข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อ
4. ปรัับปรุงุ และออกแบบรายงานส่่วนแสดงผล (Dashboard) เพิ่่�มเติิม เพื่่�อเตรีียมเผยแพร่่ผ่า่ นเว็็บไซต์์กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ
5. ทดสอบระบบการใช้้งานรายงานส่่วนแสดงผล (Dashboard)
6. เตรีียมเปิิดระบบใช้้งานในส่่วนการแสดงผลในช่่วงเดืือนมิิถุนุ ายน 2565 โดยกลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ ผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบงานโรคไม่่ติิดต่่อ
ระดัับส่่วนกลาง เขต และจัังหวััด ภายใต้้เขตปฏิิรููปสุุขภาพ เขตที่่� 1, 4, 9 และ 12
7. วางแผนและหารืือความเป็็นไปได้้ในการเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากสถานบริิการสุุขภาพร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่่�อใช้้งานจริิงในพื้้�นที่่นำ� ำ�ร่่อง จำำ�นวน 2 แห่่ง
8. พััฒนาชุุดข้้อมููล และส่่วนแสดงผลเพื่่�อรองรัับงานวััดความดัันโลหิิตในที่่ส� าธารณะ การคััดกรองและสำำ�รวจพฤติิกรรม
สุุขภาพแบบออนไลน์์ และสถานการณ์์จากการสำำ�รวจพฤติิกรรมสุุขภาพจากองค์์กรต่่างๆ
ผลการดำำ�เนิินงาน
ช่่องทางการเข้้าถึึง NCD Dashboard: http://ncd.ddc.moph.go.th/system/#/login
รายงานส่่วนแสดงผลวิิเคราะห์์ข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อ (NCD Dashboard) แบ่่งตามหมวดดัังนี้้�
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หมวดที่่� 1: รายงานสถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ฐานข้้อมููล

ระบบคลัังข้้อมููลด้้านการแพทย์์และสุุขภาพ (43 แฟ้้ม)
กระทรวงสาธารณสุุข

หััวข้้อรายงาน

การคััดกรองและปััจจััยเสี่่�ยง, และการป่่วย

รายละเอีียด
รายงาน

แสดงข้้อมููล ปีีงบประมาณ 2559 - 2563 จำำ�แนกตามพื้้�นที่่� ตั้้�งแต่่
ระดัับประเทศ เขต จัังหวััด อำำ�เภอ ตำำ�บล สถานบริิการสุุขภาพ และ
Type area 1 - 4, จำำ�แนกตามลัักษณะของบุุคคล ได้้แก่่ เพศ และ
กลุ่่�มอายุุ ในรููปแบบจำำ�นวนและร้้อยละ

หมวดที่่� 2: ข้้อมููลการให้้บริิการเครื่่�องวััดความดัันโลหิิตในที่่�สาธารณะ

ฐานข้้อมููล
หััวข้้อรายงาน
รายละเอีียดรายงาน

ฐานข้้อมููลกองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค
การเข้้าวััดความดัันโลหิิตในที่่�สาธารณะตามตำำ�แหน่่งที่่มีี� การติิดตั้้�งเครื่่�องวััดความดััน จำำ�นวน 700 จุุดทั่่�วประเทศ
แสดงข้้อมููล จำำ�แนกตามวัันที่่ม� ารัับบริิการ จำำ�แนกตามระดัับความดัันโลหิิต และจำำ�แนกตามลัักษณะของบุุคคล ได้้แก่่ เพศและกลุ่่�มอายุุ
ในรููปแบบจำำ�นวนและร้้อยละ
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หมวดที่่� 3: รายงานการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย

ฐานข้้อมููล

การสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย

หััวข้้อรายงาน

พฤติิกรรมสุุขภาพ ได้้แก่่ การสููบบุุหรี่�่ การดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม� ที่่มีี� แอลกอฮอล์์
กิิจกรรมทางกาย การกิินผัักผลไม้้
ภาวะสุุขภาพ ได้้แก่่ ภาวะน้ำำ��หนัักเกิินและอ้้วน โรคเบาหวาน
โรคความดัันโลหิิตสููง ภาวะไขมัันในเลืือดผิิดปกติิ

รายละเอีียด
รายงาน

แสดงข้้อมููลตามปีีที่ทำ�่ �ำ การสำำ�รวจ (พ.ศ. 2551 - 2552, 2557 - 2558
และ 2562 - 2563) จำำ�แนกตามเพศ กลุ่่�มอายุุ และภููมิิภาค ในรููปแบบ
ร้้อยละ สามารถเปรีียบเทีียบหััวข้อ้ เดีียวกัันในช่่วงเวลาที่่ต่� า่ งกัันได้้

หมวดที่่� 4: รายงานการสำำ�รวจพฤติิกรรมด้้านสุุขภาพของประชากร

ฐานข้้อมููล

สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ

หััวข้้อรายงาน

พฤติิกรรมสุุขภาพการสููบบุุหรี่่� และการดื่่�มสุุรา

รายละเอีียด
รายงาน

แสดงข้้อมููลตามปีีที่ทำ่� ำ�การสำำ�รวจ (พ.ศ. 2554, 2557 และ 2560)
จำำ� แนกตามเพศ กลุ่่�มอายุุ เขตการปกครองและภููมิิ ภ าค
ในรููปแบบร้้อยละ สามารถเปรีียบเทีียบหััวข้อ้ เดีียวกัันในช่่วงเวลา
ที่่�ต่่างกัันได้้
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ภาพการประชุุมชี้้�แจงผลการดำำ�เนิินงานพััฒนารายงานส่่วนแสดงผลวิิเคราะห์์ข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อและปััจจััยเสี่่�ยง (NCD Dashboard)
วัันจัันทร์์ที่่� 14 มิิถุุนายน 2564 ณ ห้้องประชุุมสำำ�นัักงานคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ชั้้�น 6 อาคาร 10 กรมควบคุุมโรค

ภาพการประชุุมปรึึกษาหารืือรายงานส่่วนแสดงผลวิิเคราะห์์ข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อ (NCD Dashboard) ในระดัับพื้้�นที่่� จัังหวััดยโสธร
(อำำ�เภอกุุดชุุม และอำำ�เภอคำำ�เขื่่�อนแก้้ว) วัันศุุกร์์ที่่� 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้้องประชุุมธีีระรามสููตเล็็ก (กระทรวงสาธารณสุุข นนทบุุรีี)
ชั้้�น 3 อาคาร 8 ตึึกสถาบัันราชประชาสมาสััย กรมควบคุุมโรค ผ่่านระบบ Video conference ด้้วยโปรแกรม Webex Cisco Meeting

ภาพการประชุุมปรึึกษาหารืือรายงานส่่วนแสดงผลวิิเคราะห์์ข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อ (NCD Dashboard) ในระดัับพื้้�นที่่� จัังหวััดนครราชสีีมา
(อำำ�เภอขามทะเลสอ และอำำ�เภอโนนแดง) วัันศุุกร์์ที่่� 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้้องประชุุม FOCUS ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
ชั้้�น 1 อาคาร 2 ตึึกสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข ผ่่านระบบ Video conference ด้้วยโปรแกรม Webex Cisco Meeting
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ผลการดำำ�เนิินงานโครงการ
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพััฒนาแนวทางการจััดทำำ�นโยบายสุุขภาพในสถานที่่�ทำำ�งาน (Healthy Workplace Policy)
ความเป็็นมา
การพััฒนาแนวทางการจััดทำำ�นโยบายสุุขภาพในสถานที่่�ทำ�ำ งาน (Healthy Workplace Policy) เป็็นกิิจกรรมสำำ�คััญของ
การปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข กิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 การปฏิิรููปเพื่่อ� เพิ่่มป
� ระสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ลของการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ การป้้องกัันดููแลรัักษาโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับประชาชนและผู้้�ป่่วย มุ่่�งเน้้นให้้มีีการพััฒนานโนบายและ
มาตรการด้้านสุุขภาพในกลุ่่�มประชากรวััยทำำ�งาน ซึ่่�งมีีแนวโน้้มเสี่่�ยงและป่่วยด้้วยโรคไม่่ติิดต่่อเร็็วขึ้้�น เป็็นภาระด้้านสุุขภาพของ
ประเทศโดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง เพื่่�อให้้ได้้รัับบริิการทางการแพทย์์และการสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลด้้วยการบููรณาการบริิการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ การป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ
และการเข้้าถึึงการรัักษาอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง
กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ เล็็งเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนาแนวทางการจััดทำำ�นโยบายสุุขภาพในสถานที่่ทำ� ำ�งาน (Healthy Workplace Policy) เพื่่อ� ให้้เกิิดการขัับเคลื่่อ� นมาตรการบููรณาการส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง ให้้
ครอบคลุุมในสถานที่่ทำ� ำ�งานทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนเป็็นองค์์กรสุุขภาพ ประกอบด้้วย
1. การจััดทำำ�นโยบาย/มาตรการ และการประกาศเจตนารมณ์์
2. การจััดบริิการการดููแลรัักษาสุุขภาพ เช่่น การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
3. การจััดสิ่่ง� แวดล้้อมในองค์์กรให้้เอื้้อ� ต่่อการจััดการสุุขภาพของบุุคลากร เช่่น มีีสถานที่่อ� อกกำำ�ลังั กาย มีีอาหารเพื่่อ� สุุขภาพ
4. การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมและสนัับสนุุนสุุขภาพดีี เช่่น การให้้ความรู้้�สุุขภาพ การแข่่งขัันกีีฬา
5. การวััดและประเมิินผลสุุขภาพบุุคลกรและองค์์กร เช่่น การจััดทำำ�ข้้อมููลสุุขภาพบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง
กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร ได้้ดำำ�เนิินการจััดประชุุมเพื่่�อจััดทำำ�แนวทางองค์์กรสุุขภาพด้้านการป้้องกัันควบคุุม
โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง จำำ�นวน 4 ครั้้�ง เพื่่�อหารืือแนวทางองค์์กรสุุขภาพและแนวทางการขัับเคลื่่�อนนโยบายและมาตรการป้้องกััน
ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในสถานที่่ทำ� ำ�งาน
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2. การเข้้าถึึงการวััดความดัันโลหิิตในที่่�สาธารณะ
ความเป็็นมา
โรคไม่่ติิดต่่อเป็็นสาเหตุุของการเสีียชีีวิิตประมาณร้้อยละ 74 ของการเสีียชีีวิิตทั้้�งหมดในประเทศไทย โดยเฉพาะ
โรคความดัันโลหิิตสููง พบสููงขึ้้�นประมาณร้้อยละ 24.7 หรืือจำำ�นวนประมาณ 13 ล้้านคน และมีีผู้้�ที่ยั่� ังไม่่ทราบว่่าตนเองป่่วยด้้วย
ภาวะความดัันโลหิิตสููงถึึงร้้อยละ 45 หรืือกว่่า 6 ล้้านคนที่่�ป่่วยและไม่่ได้้เข้้ารัับการรัักษาหรืือดููแลให้้มีีระดัับความดัันโลหิิต
กลัับมาอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ ซึ่่�งในกลุ่่�มนี้้�มีีโอกาสที่่�จะเกิิดภาวะแทรกซ้้อน เช่่น โรคหลอดเลืือดสมอง โรคหลอดเลืือดหััวใจ โรคไต 
ตามมา การทราบค่่าความดัันโลหิิตและตััวเลขสุุขภาพอื่่น� ๆ ของตนเองจะทำำ�ให้้ทราบภาวะสุุขภาพของตนเอง เกิิดความตระหนััก
ในการดููแลสุุขภาพตััวเองเพิ่่�มขึ้้�น
เพื่่�อตอบสนองต่่อปััญหาดัังกล่่าว กองโรคไม่่ติิดต่่อ ได้้ตั้้�งเป้้าหมายเพิ่่�มการเข้้าถึึงการวััดความดัันโลหิิตในประชาชน โดย
ได้้ริิเริ่่�มโครงการเข้้าถึึงการวััดความดัันโลหิิตในที่่ส� าธารณะขึ้้�น ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2562 เพื่่�อให้้ประชาชนเข้้าถึึงการวััดความดัันโลหิิต
ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้มากยิ่่�งขึ้้�น และด้้วยความเจริิญก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีในยุุคปััจจุุบัันจึึงเป็็นโอกาสที่่�เอื้้�อให้้ประชาชนเข้้าถึึง
การวััดความดัันโลหิิตได้้ง่่ายขึ้้�น ทั้้�งในแง่่รููปแบบของเครื่่�องมืือที่่�สะดวกต่่อการใช้้งาน ระบบข้้อมููล และการแสดงผลข้้อมููล
ที่่ส� ามารถเชื่่อ� มโยงข้้อมููลบุุคคล ข้้อมููลความดัันโลหิิต กับั โทรศััพท์์เคลื่่อ� นที่่ ดั
� งั นั้้�น โครงการนี้้�จึึงเป็็นโครงการที่่ไ� ม่่เพีียงตอบสนอง
ต่่อปััญหาความดัันโลหิิตสููง แต่่ยัังตอบสนองกัับพฤติิกรรมการเข้้าถึึงข้้อมููลผ่่านเทคโนโลยีีที่่�ใกล้้ชิิดกัับวิิถีีชีีวิิตประชาชน เพื่่�อให้้
ประชาชนทราบค่่าความดัันโลหิิตของตนเอง เกิิดความตระหนัักในการป้้องกัันโรคความดัันโลหิิตสููง ลดการเสีียชีวิี ตก่
ิ อ่ นวััยอัันควร
ส่่งผลต่่อการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของประชาชนและเศรษฐกิิจของประเทศชาติิต่่อไป
การดำำ�เนิินงานเป็็นรููปแบบ Health Station ซึ่ง�่ ประกอบด้้วยบริิการวััดความดัันโลหิิต ชั่่ง� น้ำำ�� หนััก วััดส่่วนสููง และวััดรอบเอว 
ภายใต้้แนวคิิด “เข้้าถึึงง่่าย ไม่่ยุ่่�งยาก สามารถทำำ�ได้้ด้้วยตนเอง” ซึ่่�งเป็็นจุุดบริิการที่่�ประชาชนสามารถใช้้บริิการได้้ด้้วยตนเอง
โดยเครื่่อ� งวััดความดัันโลหิิตสามารถส่่งออกข้้อมููลสู่่�ระบบภายนอกอััตโนมััติิ ซึ่่ง� เชื่่อ� มต่่อกัับ Web Application “Health DDC2U”
การดำำ�เนิินงานครั้้�งนี้้� ได้้รัับความร่่วมมืือจาก กรมการปกครอง กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น กรุุงเทพมหานคร สำำ�นัักงาน
สาธารณสุุขจัังหวััดทุุกจัังหวััด และภาคีีเครืือข่่ายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในการจััดจุุดบริิการในพื้้�นที่่�ที่่�ประชาชนเข้้าใช้้งานได้้ง่่าย
เช่่น ที่่�ว่่าการอำำ�เภอ สำำ�นัักงานเขต สถานที่่�ราชการอื่่�นๆ ห้้างสรรพสิินค้้า สถานประกอบการ เป็็นต้้น โดยสามารถติิดตั้้�ง
เครื่่�องวััดความดัันสาธารณะไปแล้้วกว่่า 700 จุุดทั่่�วประเทศ
ผลการดำำ�เนิินงาน
1. ติิดตาม และประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน ณ จุุดบริิการ ใน 4 จัังหวััด ได้้แก่่ จังั หวััดนราธิิวาส ตรััง หนองคาย และบุุรีีรัมย์
ั ์
เพื่่�อแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ก� ารดำำ�เนิินงาน รัับฟังั ปััญหา อุุปสรรค และข้้อเสนอแนะ ผลการติิดตามการดำำ�เนิินงานนำำ�มาจััดทำำ�แนวทาง
การดำำ�เนิินงานที่่�ตรงตามความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการต่่อไป 
2. พััฒนาต้้นแบบจุุดบริิการตรวจวััดสุุขภาพด้้วยตนเองในที่่ส� าธารณะ (Health Station) ครอบคลุุมทั้้�งสถานที่่�ราชการ
สถานที่่�เอกชน และชุุมชน
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3. พััฒนา Web Application เป็็น Application สำำ�หรัับประชาชน ให้้สามารถใช้้งานได้้ง่่าย สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น
4. พััฒนารายงานส่่วนแสดงผล (Dashboard) สรุุปภาพรวมข้้อมููล เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ใช้้ประโยชน์์จาก
ข้้อมููลเพื่่�อการติิดตามและส่่งเสริิมการใช้้งาน health station และเฝ้้าระวัังผู้้�ที่่�ระดัับความดัันสููงผิิดปกติิเพื่่�อการติิดตาม 
และนำำ�เข้้าระบบรัักษาพยาบาลได้้อย่่างทัันเวลา
5. ผลิิตและสนัับสนุุนสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�เรื่่�องโรคไม่่ติิดต่่อ ณ จุุดบริิการตรวจเช็็คสุุขภาพด้้วยตนเอง (Health
Station) เพื่่�อสนัับสนุุนชุุดสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ความรู้้�โรคไม่่ติิดต่่อ และความรุุนแรงต่่อการติิดเชื้้�อไวรััส  COVID-19 และ
ความสำำ�คััญของตััวเลขสถานะสุุขภาพที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ระดัับความดัันโลหิิต  ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด เส้้นรอบเอว BMI ระดัับไขมััน
ในเลืือด ณ จุุดบริิการตรวจเช็็คสุุขภาพด้้วยตนเอง (Health Station) และเพื่่�อสื่่�อสารความเสี่่�ยง และแนวปฏิิบััติิ ณ จุุดบริิการ
ตรวจเช็็คสุุขภาพด้้วยตนเอง (Health Station) แก่่ผู้�ใ้ ช้้บริิการ

ความดันตองวัด ควบคุมใหดี

ชีว�ยืนยาว

ปััจจััยความสำำ�เร็็จ
• ผู้้�บริิหารให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน ทำำ�ให้้เกิิดการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงานของภาคีีเครืือข่่าย เช่่น กรมการปกครอง กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� กรุุงเทพมหานคร
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดทุุกจัังหวััด และภาคีีเครืือข่่ายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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3. การพััฒนาศัักยภาพสำำ�หรัับบุุคลากรและเครืือข่่ายด้้านการป้้องกัันควบคุุมโรค NCDs 4.0
ความเป็็นมา
โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง เป็็นปััญหาสำำ�คััญระดัับโลกและของประเทศไทยที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี การพััฒนาคุุณภาพบริิการ
ในการป้้องกัันควบคุุมโรคจึึงเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญั ที่่ต้� อ้ งอาศััยบุุคลากรสาธารณสุุขที่่มีี� ความรู้้ค� วามสามารถเพื่่อ� การจััดการโรค กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ จึึง
ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร เพื่่�อสนัับสนุุนองค์์ความรู้้� ทัักษะที่่ถูู� กต้้อง ทัันสมััย และสอดคล้้องกัับการ
ใช้้ชีวิี ตป
ิ ระจำำ�วันั แบบ New Normal ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้จัดั ทำำ� “หลัักสููตรการเพิ่่มสม
� รรถนะการจััดการโรคเบาหวาน และ
ความดัันโลหิิตสููง (ระดัับกลาง) ในรููปแบบออนไลน์์” ซึ่ง่� เป็็นหลัักสููตรต่่อเนื่่�องจากระดัับพื้น้� ฐาน เพื่่�อให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ บุุคลากร
สาธารณสุุขและเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถเข้้าถึึงองค์์ความรู้้� ทัักษะ ในการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อได้้อย่่างต่่อ
เนื่่อ� งและมีีประสิิทธิภิ าพ โดยจััดทำำ�ร่วมกั
่ บั ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญหลายภาคส่่วน ได้้แก่่ สมาคมวิิชาชีพี ,สภาการพยาบาล, มหาวิิทยาลััย และผู้้�
แทนจากหน่่วยงานส่่วนภููมิิภาค
เนื้้�อหาประกอบด้้วย 4 หน่่วยการเรีียนรู้้� 10 เรื่่�อง ดัังนี้้�
หน่่วยการเรีียนรู้้ที่� ่� 1 Introduction ได้้แก่่ แนวคิิดการจััดการโรคเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง, พยาธิิสรีีรวิิทยาของโรค
เบาหวานและความดัันโลหิิตสููง
หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 2 สมรรถนะการให้้บริิการโดยตรงแก่่ผู้้�ป่่วยเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง ได้้แก่่ การประเมิินภาวะ
สุุขภาพและความเสี่่�ยงต่่อผู้้�ป่่วย, การเฝ้้าระวัังภาวะฉุุกเฉิินในผู้้�ป่่วย, การแนะนำำ�อาหารสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย
หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 3 สมรรถนะการดำำ�เนิินงานกัับครอบครััวและชุุมชน ได้้แก่่ การดููแลผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรัังแบบองค์์รวม
โดยการมีีส่่วนร่่วมของครอบครััว 
หน่่วยการเรีียนรู้้ที่� ่� 4 การพััฒนาคุุณภาพระบบบริิการสุุขภาพ ได้้แก่่ ระบบประกัันสุุขภาพกัับการจััดการโรคเบาหวานและ
ความดัันโลหิิตสููง, การจััดการข้้อมููลโรคเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง
ผลการดำำ�เนิินงาน
หลัักสููตรระดัับพื้้�นฐานเริ่่�มเปิิดลงทะเบีียนเรีียน 20 ตุุลาคม 2563 พบว่่า มีีผู้้�เข้้าเรีียนทั้้�งหมด 2,690 คน ผ่่านหลัักสููตร
719 คน (ข้้อมููล ณ 15 ตุุลาคม 2564) และหลัักสููตรระดัับกลาง เริ่่�มเปิิดลงทะเบีียนเรีียน 1 สิิงหาคม 2564 สำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจ
สามารถเข้้าเรีียนที่่�เว็็บไซต์์ “ncde-learning.ddc.moph.go.th” ลงทะเบีียนเรีียนฟรีี  เรีียนจบได้้รัับใบประกาศนีียบััตร
และหน่่วยคะแนนการศึึกษาต่่อเนื่่�อง (CNEU) สำำ�หรัับพยาบาล
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4. การพััฒนาคุุณภาพการบริิการในผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
(VDO Clip) ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเป็็นมา
เนื่่� อ งจากผู้้�ป่่ ว ยโรคเบาหวานและโรคความดัั น โลหิิ ตสูู งมีีจำำ� นวน
เพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง และเพื่่�อเป็็นการลดภาระงานของบุุคลากรทาง
การแพทย์์ กองโรคไม่่ติิดต่่อจึึงดำำ�เนิินงานพััฒนาคุุณภาพการบริิการใน
ผู้้�ป่่ ว ยโรคเบาหวานและโรคความดัั น โลหิิ ตสูู ง ผ่่ า นสื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
(VDO Clip) “การให้้ความรู้้�และสร้้างทัักษะเพื่่�อการดููแลโรคเบาหวานและ
VDO Clip
ความดัันโลหิิตสููงด้้วยตนเอง” มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาการให้้ความรู้้�
“การให้้ความรู้้�และสร้้างทัักษะเพื่่�อการดููแล
โรคเบาหวานและความดัันโลหิิตสููงด้้วยตนเอง”
และแนวทางการปฏิิบัติั ติ นของผู้้�ป่ว่ ยในรููปแบบสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ สถานพยาบาล
สามารถเผยแพร่่สื่่�อในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง
ที่่ขึ้� น�้ ทะเบีียนรายใหม่่ ให้้สามารถดููแลและจััดการตนเองได้้ กลุ่่�มเป้้าหมาย ประกอบด้้วย ผู้้�ป่ว่ ยโรคเบาหวาน ผู้้�ป่ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููง
ผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง บุุคลากรทางการแพทย์์และประชาชนที่่�สนใจ โดย 1 ชุุดการเรีียนรู้้� 
ประกอบด้้วย VDO Clip จำำ�นวน 7 หััวข้้อ ดัังนี้้�
1. เลืือกทานกัันสัักนิิด พิิชิิตเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง
2. ผู้้�ป่่วยเบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง...ออกกำำ�ลัังกายอย่่างไรให้้ปลอดภััย
3. เคล็็ดลัับขจััดความเครีียด เคลีียร์์ความกัังวล
4. รู้้�เรื่่�องยารัักษาเบาหวาน
5. เข้้าใจยาความดัันฯ พร้้อมกัันใน 5 นาทีี
6. รู้้�ค่่า...รู้้�ความเสี่่�ยง ประเมิินตนเองได้้ ห่่างไกลโรคแทรกซ้้อน
7. นาทีีฉุุกเฉิิน...รู้้�ไว้้แก้้ได้้ (เบาหวานและความดัันโลหิิตสููง)
สรุุปผลการประเมิินความพึึงพอใจต่่อการใช้้สื่่�อวีีดิิทััศน์์ (VDO Clip)
“การให้้ความรู้้�และสร้้างทัักษะเพื่่�อการดููแลโรคเบาหวานและความดัันโลหิิตสููงด้้วยตนเอง”
ผลการประเมินความพ�งพอใจตอการใชสื่อว�ดีทัศน (VDO Clip)
“การใหความรูและสรางทักษะเพ�่อการดูแลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงดวยตนเอง”
หมายเหตุ: เก็บขอมูลชวง 9 ก.ค. ถึง 20 ส.ค. 64

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพ�งพอใจ จํานวน 953 คน
เพศหญิง 89.51% เพศชาย 10.49%
ชวงอายุสวนใหญ 30 - 59 ป 87.41%
ผลประเมินความพ�งพอใจของบุคลากร ตอการใชสื่อว�ดิทัศน
(VDO Clip) N = 782 คน สวนใหญพ�งพอใจระดับมากข�้นไป
ดานเนื้อหา

ผูรับชมสวนใหญ เปน
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ใน NCD Clinic 82.06%
ผูปวย DH/HT 11.86%
ผลความพ�งพอใจของผูปวย DM HT ตอการใช (VDO Clip)
N = 171 คน สวนใหญพ�งพอใจระดับมากข�้นไป

90.54%
87.47%
นําเสนอทันสมัย นาสนใจ
90.54
ตัวอยางเขาใจงาย นําไปใช ได 89.89%
ระยะเวลาเหมาะสม
82.35%

98.24%
92.98%
นําเสนอทันสมัย นาสนใจ
93.56%
ตัวอยางเขาใจงาย นําไปใช ได 94.15%
ระยะเวลาเหมาะสม
79.53%

มีประโยชน นาสนใจ
เขาใจงาย

ดานนําเสนอ
ดานนําไปใชประโยชน

สามารถนําไปใชประโยชน ไดจร�ง
แนะนําบุคคลอื่นปฎิบัติตามได

91.17%
85.17%

ความพ�งพอใจภาพรวม อยูในระดับมากถึงมากที่สุด 88.11%

มีประโยชน นาสนใจ
เขาใจงาย

97.41%
94.15%
ความพ�งพอใจภาพรวม อยูในระดับมากถึงมากที่สุด 95.32%
สามารถนําไปใชประโยชน ไดจร�ง
แนะนําบุคคลอื่นปฏิบัติตามได

ความพ�งพอใจภาพรวมของผู ใชสื่อ N = 953 คน การใหความรูและสรางทักษะเพ�่อการดูแลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงดวยตนเอง

อยูในระดับมากถึงมากที่สุด 92.24%
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ช่่องทางการเผยแพร่่และประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางออนไลน์์
1) เว็็บไซต์์ กรมควบคุุมโรค >> https://ddc.moph.go.th/index.php
2) เว็็บไซต์์ กองโรคไม่่ติิดต่่อ >> https://ddc.moph.go.th/dncd/และ http://www.thaincd.com/จำำ�นวนผู้้�เข้้า
รัับชม 4,546 ครั้้�ง
3) Facebook Fan page กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ >> https://www.facebook.com/thaincd/จำำ�นวนผู้้เ� ข้้ารัับชม 1,469 ครั้้ง�
4) YouTube กองโรคไม่่ติิดต่่อ >> https://www.youtube.com/channel/UCNo82psf1f5012j9OWzk90g
จำำ�นวนผู้้�เข้้ารัับชม 16,952 ครั้้�ง

Website กรมควบคุุมโรค

Website กองโรคไม่่ติิดต่่อ

YouTube กองโรคไม่่ติิดต่่อ
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5. การพััฒนาตััวชี้้�วััดในการกำำ�กัับ ติิดตาม เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพงานโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง
	ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเป็็นมา
สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อ เป็็นปััญหาสำำ�คััญระดัับโลกและประเทศไทยที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี และภาระโรคไม่่ติิดต่่อ
ในประเทศไทยเกิิดจากกลุ่่�มโรคหลััก เช่่น โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง เป็็นต้้น กองโรคไม่่ติิดต่่อ มีีการกำำ�กัับติิดตาม
การดำำ�เนิินงานผ่่านตััวชี้้�วััดที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงาน/บุุคลากรทางการแพทย์์ทุุกระดัับทั้้�ง รพ.สต., รพ., สสอ., สสจ., สคร.
และกองวิิชาการทราบข้้อมููลการคััดกรอง การเข้้าถึึงการรัักษา การประเมิินภาวะแทรกซ้้อน ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลในการกำำ�หนดทิิศทาง
นโยบายการดำำ�เนิินงาน การกำำ�กัับ  ติิดตามประเมิินผล และการจััดรููปแบบบริิการในกลุ่่�มปกติิ กลุ่่�มเสี่่�ยง กลุ่่�มสงสััยป่่วยและ
กลุ่่�มป่่วยได้้ตรงตามมาตรฐานการรัักษา
ปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ จึึงได้้ทบทวนข้้อมููลเชิิงวิิชาการและจััดประชุุมพิิจารณาทบทวน
รายละเอีียดตััวชี้้วั� ดั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับโรคเบาหวาน, โรคความดัันโลหิิตสููง, โรคไตเรื้้อ� รััง, โรคหััวใจและหลอดเลืือด ที่่จ� ะใช้้ดำ�ำ เนิินการ
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากสมาคมโรคเบาหวาน, สมาคมความดัันโลหิิตสููง, ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิกรมควบคุุมโรค,
อาจารย์์มหาวิิทยาลััย, HDC, สปสช. และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ร่่วมสนับสนุ
ั นุ ข้้อมููล ในการพััฒนาตััวชี้้วั� ดั ให้้สอดคล้้องกัับแนวทาง
เวชปฏิิบัติั โิ รคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงและการดำำ�เนิินงานของพื้้น� ที่่� เพื่่�อเป็็นการพััฒนาคุุณภาพบริิการด้้านโรคไม่่ติดิ ต่่อ
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และส่่งผลดีีต่่อการดููแลประชาชนได้้ตรงตามมาตรฐานการรัักษา
การดำำ�เนิินงาน
กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ ทบทวนข้้อมููลเชิิงวิิชาการเพื่่�อจััดทำำ� (ร่่าง) ตััวชี้้�วััด และจััดประชุุมพิิจารณาตััวชี้้�วััด เพื่่�อกำำ�กัับ
ติิดตามคุุณภาพบริิการการดำำ�เนิินงานด้้านโรคไม่่ติดิ ต่่อ (โรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง) ที่่จ� ะใช้้ดำ�ำ เนิินการในปีีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำำ�นวน 4 ครั้้�ง
ครั้้�งที่่� 1 และ ครั้้�งที่่� 2: จััดประชุุมทบทวนและพิิจารณารายละเอีียด, ค่่าเป้้าหมาย, นิิยามและแนวทางการบัันทึึกข้้อมููล
ตามเงื่่อ� นไขตััวชี้้วั� ดั โดยได้้รับข้
ั อ้ เสนอแนะจากผู้้เ� ชี่่ย� วชาญจากสมาคมโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง, HDC, สปสช. และ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ตัวชี้้
ั �วััดมีีความชััดเจนและสมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น
ครั้้�งที่่� 3: เวทีีชี้้�แจงตััวชี้้�วััดโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้้กัับ สคร.1 - 12/สปคม.
เพื่่�อรัับทราบรายละเอีียดที่่ปรั
� บั แก้้ไขและให้้ข้อ้ เสนอแนะเพิ่่�มเติิม โดยกองโรคไม่่ติดิ ต่่อร่่วมกับั ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ จากสมาคมโรคเบาหวาน
และโรคความดัันโลหิิตสููง และ HDC ร่่วมให้้ข้้อมููลเชิิงวิิชาการ
ครั้้�งที่่� 4: เวทีีชี้้�แจงตััวชี้้�วััดโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง ให้้กัับผู้้�รัับผิิดชอบงานด้้านโรคไม่่ติิดต่่อจาก รพ.
ทุุกระดัับทั่่�วประเทศ, สสจ., สสอ., สคร. 1 - 12 และ สปคม. มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม ผ่่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting และ
รัับชมผ่่าน Facebook live เพจกองโรคไม่่ติิดต่่อ รวมทั้้�งหมด 1,100 คน โดยกองโรคไม่่ติิดต่่อ, HDC, ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากสมาคม
โรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง ร่่วมให้้ข้้อมููลวิิชาการและตอบประเด็็น ข้้อซัักถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแนวทางการดำำ�เนิินงาน
โรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดเพื่่�อกำำ�กัับติิดตามคุุณภาพบริิการการดำำ�เนิินงานด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ (โรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง)
ปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ประกอบด้้วย ตััวชี้้�วััดโรคเบาหวาน จำำ�นวน 19 ตััว ตััวชี้้�วััดโรคความดัันโลหิิตสููง จำำ�นวน 9 ตััว
ตััวชี้้�วััดโรคเบาหวานและ/ หรืือโรคความดัันโลหิิตสููง จำำ�นวน 5 ตััว  พร้้อมจััดทำำ�คู่่�มืือ “รายละเอีียดตััวชี้้�วััดเพื่่�อกำำ�กัับติิดตาม
คุุณภาพบริิการการดำำ�เนิินงานด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ (โรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง) ประจำำ�ปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2565”
โดยจััดส่่งให้้กัับ สคร. 1 - 12 , สปคม., สสจ. ทั่่�วประเทศ และเผยแพร่่ในเว็็บไซต์์กองโรคไม่่ติิดต่่อ
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ภาพการประชุุมการพััฒนาตััวชี้้�วััดในการกำำ�กัับติิดตาม เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพงานโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดำำ�เนิินการในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

คู่่�มืือ “รายละเอีียดตััวชี้้�วััดเพื่่�อกำำ�กัับติิดตามคุุณภาพบริิการ
การดำำ�เนิินงานด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ (โรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง)
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

6. การดำำ�เนิินงานพััฒนาองค์์กรของกองโรคไม่่ติิดต่่อ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความเป็็นมา
การดำำ�เนิินงานพััฒนาองค์์กรกองโรคไม่่ติิดต่่อ ในปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�มีีสถานการณ์์การระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) ต่่อเนื่่�องจากปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มพััฒนาองค์์กร ยัังคง
ดำำ�เนิินงานทั้้�งงานภารกิิจของกลุ่่�ม และดำำ�เนิินงานตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
• การดำำ�เนิินงานตามบทบาทหน้้าที่่ข� องกลุ่่�มพััฒนาองค์์กร ใช้้หลัักการดำำ�เนิินงาน คืือ “PDCA” เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของ
ทุุกกลุ่่�มงาน ติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเป็็นระยะและปรัับแผนอย่่างทัันสถานการณ์์ โดยในปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
มีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
งานพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรบููรณาการงานขัับเคลื่่�อนองค์์กรแห่่งความสุุข ความผููกพัันและคุุณธรรม ยึึดหลััก “คนเก่่ง
คนดีี และมีีความสุุข” แบ่่งเป็็นการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรขององค์์กร เป็็น 2 รููปแบบ 1) การอบรมภายในองค์์กร และการประชุุม
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ด้้านวิิชาการ ด้้านงานบริิหารและงานทั่่�วไป ซึ่่�งได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินงานโดยนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ใน
การทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้�น โดยการจััดประชุุม/อบรมผ่่านทางระบบออนไลน์์ และ 2) การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรจากการเข้้าอบรมใน
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หลัักสููตร/โครงการอบรมจากภายนอก ซึ่่�งทำำ�ให้้บุุคลากรได้้พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรตนเอง และได้้ถ่่ายทอดแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ร่่วมกััน สอดคล้้องและเหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป  โดยหััวข้้อในการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรภายใน มีีดัังนี้้�
จััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการส่่งเสริิมสุุขอนามััยและคุุณภาพชีีวิิต, การสร้้างความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ, การพััฒนาสมรรถนะทัักษะด้้าน
ระบาดวิิทยา, การพััฒนาสมรรถนะทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน, การส่่งเสริิมคุุณธรรมจริิยธรรม  เพื่่�อ    
เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการปฏิิบัติั งิ าน, ความหมายและวิิธีีการการจััดการความรู้้�, การตััดต่่อวีีดีีโอผ่่านคอมพิิวเตอร์์และสมาร์์ทโฟน
และการทำำ� E - book, ความรู้้�เกี่่�ยวกัับหนัังสืือราชการ, การพััฒนาทัักษะการจััดการความรู้้�ด้ว้ ยระบบ Facilitator, การวางแผน
ทางการเงิิน, ความก้้าวหน้้าทางอาชีีพและการเลื่่�อนขั้้�นทางวิิชาการ, การทำำ�แผนที่่�อย่่างง่่ายด้้วยโปรแกรม  QGIS เบื้้�องต้้น,
Microsoft Project Manager 2019 และเครื่่�องมืือ Tools Online ช่่วยให้้การทำำ�งานเป็็นทีีมง่่ายขึ้้�น นอกเหนืือจากกิิจกรรม
อบรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�แล้้ว ยัังได้้มีีการแนะนำำ�ช่่องทางในการอบรมออนไลน์์ของสำำ�นัักงาน ก.พ. ตามสมรรถนะที่่�เป็็นช่่องว่่าง
และตามทิิศทางการพััฒนาบุุคลากรของกรมควบคุุมโรคกำำ�หนด, ประสาน/บริิหารจััดการการนำำ�ร่่องโปรแกรมพี่่�สอนน้้อง          
อย่่างเป็็นระบบ  (Mentoring Program) รวมถึึงจััดกิิจกรรมแบ่่งปัันน้ำำ��ใจ, กิิจกรรมส่่งเสริิมให้้บุุคลากรได้้ร่่วมกัันทำำ�ความดีี        
เพื่่� อ สัั ง คม, กิิ จ กรรมยกย่่ อ งเชิิ ญ ชููคนดีี  พร้้ อ มทั้้� ง ได้้ จัั ด ทำำ�สื่่� อ เผยแพร่่ ป ระชาสัั มพัั น ธ์์ ใ นรููปแบบ  infographic เช่่ น
ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ, ค่่านิิยมองค์์กร, จริิยธรรมในการทำำ�งาน โดยสื่่�อสารผ่่านช่่องทางหนัังสืือ
แจ้้งเวีียนภายในหน่่วยงานผ่่านไลน์์กลุ่่�มกองโรคไม่่ติดิ ต่่อ และติิดประกาศบอร์์ดประชาสััมพันั ธ์์ให้้บุคุ ลากรทั้้�งภายในและภายนอก
รัับทราบ
งานคุุณธรรมจริิยธรรมของกองโรคไม่่ติิดต่่อ การดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใสอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยผ่่านการมีีส่่วนร่่วมของ
ทุุกกลุ่่�ม ซึ่่�งในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองโรคไม่่ติิดต่่อ ได้้ผลการประเมิินเป็็นองค์์กรคุุณธรรม ผ่่านเกณฑ์์การประเมิินองค์์กร
คุุณธรรม  ระดัับ  2 ระดัับองค์์กรคุุณธรรม  และได้้รัับมอบรางวััลจาก นายแพทย์์ขจรศัักดิ์์� แก้้วจรััส  รองอธิิบดีีกรมควบคุุมโรค
(หััวหน้้ากลุ่่�มคุ้้�มครองจริิยธรรม) เมื่่�อวัันที่่� 4 ตุุลาคม 2564
งานบริิหารความต่่อเนื่่�องขององค์์กรและสนัับสนุุนงานประคองกิิจการสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงานในสถานการณ์์การระบาด
ของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) ของกรมควบคุุมโรค ได้้สนับสนุ
ั นุ บุุคลากรของกองโรคไม่่ติดิ ต่่อเข้้าร่่วมปฏิิบัติั งิ าน
ในทุุกกลุ่่�มภารกิิจต่่างๆ ตามนโยบายของผู้้�บริิหารกรมควบคุุมโรค และบริิหารงานตามแผนประคองกิิจการขององค์์กร
ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�แผน มีี  2 แผน ดัังนี้้� 1) แผนความต่่อเนื่่�องภารกิิจขององค์์กร (Business Continuity Plan: BCP)
กองโรคไม่่ติดิ ต่่อ ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2) แผนเตรีียมพร้้อมรองรัับการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(โรคโควิิด 19) ของกองโรคไม่่ติดิ ต่่อ ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึึงได้้ถอดบทเรีียนและสรุุปรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
การเรีียกใช้้แผน BCP และแผนเตรีียมพร้้อมรองรัับการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) ขององค์์กร
กองโรคไม่่ติิดต่่อ
งานการประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการของบุุคลากรกองโรคไม่่ติิดต่่อ (PMS Online) ได้้ประชุุมเกณฑ์์การประเมิินผล
การปฏิิบััติิราชการแบบมีีส่่วนร่่วมของบุุคลากรที่่�เป็็นตััวแทนของทุุกกลุ่่�มงาน และผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการบริิหาร
ของกองโรคไม่่ติิดต่่อ จััดทำำ�คู่่�มืือการประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการของข้้าราชการและพนัักงานราชการกองโรคไม่่ติิดต่่อ,
คู่่�มืือการใช้้งาน PMS Online บัันทึึกข้้อมููลส่่วนที่่� 1 เป้้าหมายการปฏิิบััติิงาน และคู่่�มืือการใช้้งาน PMS Online บัันทึึกข้้อมููล
ส่่วนที่่� 2 ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและรัับทราบผลการประเมิินประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 เผยแพร่่ให้้บุุคลากรรัับทราบ  พร้้อมทั้้�ง
ประสาน กำำ�กัับ ติิดตามการลงผลงานในระบบ PMS online ของกรมควบคุุมโรค ซึ่่�งบุุคลากรทุุกคนให้้ความร่่วมมืือในการกรอก
ข้้อมููลในระบบครบร้้อยละ 100 ในทุุกรอบการประเมิิน
งานตััวชี้้�วััด HL10 การดำำ�เนิินงานเป็็นองค์์กรแห่่งความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการป้้องกัันควบคุุมโรคซึ่่�งได้้ประเมิินองค์์กร
ตนเอง จััดทำำ�แผนร่่วมกันั กัับตัวั แทนของทุุกกลุ่่�มงาน ดำำ�เนิินการตามแผน ติิดตามประเมิินผล และสรุุปผลการดำำ�เนิินงานทุุก 6 เดืือน
ตามเกณฑ์์ที่่�กรมควบคุุมโรคกำำ�หนด
งานการติิดตาม กำำ�กัับ  การดำำ�เนิินงานในส่่วนตััวชี้้�วััดคำำ�รัับรองทุุกระดัับทุุกไตรมาสตลอดปีีงบประมาณ สำำ�หรัับผลลััพธ์์
การดำำ�เนิินงาน พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละความสุุขและความผููกพัันของบุุคลากรกองโรคไม่่ติิดต่่อ โดยรวมมีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
ในแต่่ละปีี ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2562 เป็็นต้้นมา
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ผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงาน
แผนภาพที่่� 5 ค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละความสุุขและความผููกพัันของบุุคลากร กองโรคไม่่ติิดต่่อ ปีี พ.ศ. 2562 - 2564
คาเฉลี่ยรอยละความสุขของบุคลากร กองโรคไมติดตอ ป พ.ศ. 2462 - 2564
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ปััจจััยสนัับสนุุนความสำำ�เร็็จ
• ผู้้�บริิหารให้้การสนัับสนุุนทุุกเรื่่�องในการพััฒนาบุุคลากรและพััฒนาระบบงาน
• คณะทำำ�งานที่่�เป็็นผู้้�แทนของกลุ่่�มต่่างๆ ให้้ความร่่วมมืืออย่่างดีีมาก
• บุุคลากรกองโรคไม่่ติิดต่่อให้้ความร่่วมมืือในการจััดกิิจกรรมเป็็นอย่่างดีี
ปััญหาอุุปสรรค
• เนื่่�องจากมีีปััญหาการแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) ต้้องใช้้การดำำ�เนิินงานแบบ  Social
distancing ร่่วมกัับบุุคลากรของกองโรคไม่่ติิดต่่อได้้ไปสนัับสนุุนและประคองกิิจการงานของกรมควบคุุมโรค
ในการป้้ อ งกัั น ควบคุุ ม โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) ทำำ� ให้้ ต้้ อ งปรัั บรููป แบบการดำำ� เนิิ น งาน
ในหลายกิิจกรรม และบางกิิจกรรมที่่ว� างแผนไว้้ต้้องชะลอและต้้องเลื่่�อนออกไปเป็็นปีีงบประมาณถััดไป 
• บุุคลากรของกลุ่่�ม ต้้องสนัับสนุุนงานบุุคลากรของทั้้�ง 2 กอง (กองโรคไม่่ติิดต่่อและกองป้้องกัันการบาดเจ็็บ) ทำำ�ให้้
ภาระงาน load มากเมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวนของบุุคลากร
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การดำำ�เนิินงานตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
กลุ่่�มพััฒนาองค์์กร ได้้ดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนาหลัักสููตรและชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับ
ผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น ซึ่่�งเป็็นโครงการร่่วมระหว่่างกองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข และกองสาธารณสุุขท้้องถิ่่�น
กรมส่่งเสริิมปกครองท้้องถิ่่�น กระทรวงมหาดไทย ได้้ร่่วมกัันจััดทำำ�โดยการรวบรวมความรู้้�และระดมสมองจากผู้้�เชี่่�ยวชาญและ
ผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องร่่วมกันั พััฒนาหลัักสููตรและชุุดเครื่่อ� งมืือการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อสำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้อ้ งถิ่่น� เพื่่�อให้้ผู้้�นำำ�ท้อ้ งถิ่่น� เข้้าใจ
สถานการณ์์ปัญ
ั หาและการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ (NCDs) ภาพรวมประเทศและพื้้น� ที่่� และริิเริ่่ม� ออกแบบโครงการ/กิิจกรรม
ส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันและควบคุุม NCDs ในพื้้�นที่่� ซึ่่�งโครงการฯ มีีระยะเวลาการดำำ�เนิินงานระหว่่าง เมษายน - ธัันวาคม 2564
(ปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2565) โดยได้้รัับงบประมาณสนัับสนุุนจากโครงการป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อภายใต้้
ยุุทธศาสตร์์ความร่่วมมืือของประเทศ ระหว่่างรััฐบาลไทยกัับองค์์การอนามััยโลก (CCS NCDs Program)
รายละเอีียดหลัักสููตร ประกอบด้้วยเนื้้�อหาภาคทฤษฎีี และภาคปฏิิบััติิ
หลัักสููตรภาคทฤษฎีี อบรมผ่่านทางช่่องทางออนไลน์์ (Zoom Meeting) และถ่่ายทอดผ่่าน Facebook live, YouTube
ของกองโรคไม่่ติิดต่่อ ระหว่่างวัันที่่� 3 - 6 สิิงหาคม 2564 โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในแต่่ละหมวดวิิชา ซึ่่�งประกอบด้้วย 10 หมวดวิิชา
จำำ�นวน 23 ชั่่�วโมง ดัังนี้้�
1. พลวััตการเปลี่่ย� นแปลงของโลกที่่มีี� ความสััมพันั ธ์์เชื่่อ� มโยงกัับโรคไม่่ติดิ ต่่อ: ทิิศทางการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อของ
ประเทศไทยและความสำำ�คััญของท้้องถิ่่�นกัับการจััดการโรคไม่่ติิดต่่อในยุุค COVID-19 จำำ�นวน 2 ชั่่�วโมง
2. โรคไม่่ติิดต่่อและหลัักการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ จำำ�นวน 1 ชั่่�วโมง
3. ระบาดวิิทยาและชุุดข้้อมููลที่่�ใช้้การวิิเคราะห์์สถานการณ์์การป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน จำำ�นวน 1 ชั่่�วโมง
4. การประเมิินสถานการณ์์ปััจจััยเสี่่�ยงและปััจจััยกำำ�หนดของสุุขภาพในชุุมชน จำำ�นวน 1 ชั่่�วโมง
5. การสร้้างเสริิมสุุขภาพและลดความเสี่่�ยง ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน (3 อ.2ส., ฝุ่่�นละออง (PM 2.5) และ
สารเคมีีเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� แวดล้้อมกัับโรคไม่่ติดิ ต่่อและการป้้องกััน, การสร้้างความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ
ในชุุมชน, เทคนิิคการสื่่�อสารเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพในชุุมชน, การจััดทำำ�ข้้อตกลงในชุุมชนและบทบาทความสำำ�คััญต่่อ
การพััฒนาท้้องถิ่่�นด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ) จำำ�นวน 11 ชั่่�วโมง
6. การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ จำำ�นวน 1 ชั่่�วโมง
7. การจััดทำำ�แผน การออกแบบโครงการและกิิจกรรมการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในชุุมชน จำำ�นวน 1 ชั่่�วโมง
8. การติิดตามประเมิินผลโครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับประชาชนใน
พื้้�นที่่� จำำ�นวน 1 ชั่่�วโมง
9. กฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ จำำ�นวน 3 ชั่่�วโมง
10. การใช้้และการพััฒนาสื่่�อเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลในชุุมชน จำำ�นวน 1 ชั่่�วโมง
หลัักสููตรภาคปฏิิบััติิ ระหว่่างวัันที่่� 16 สิิงหาคม - 25 พฤศจิิกายน 2564 โดยหลัังจากผ่่านการอบรมภาคทฤษฎีี ได้้แบ่่ง
ผู้้�เข้้าอบรมเป็็น 4 ทีีม โดยแต่่ละทีีมมีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา 2 ท่่าน คอยให้้คำำ�ปรึึกษา ให้้คำ�ำ แนะนำำ�และข้้อเสนอแนะการดำำ�เนิินงาน
ในพื้้�นที่่� ทั้้�งที่่�เป็็นทางการโดยผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Zoom Meeting) และแบบไม่่เป็็นทางการผ่่านทางไลน์์กลุ่่�มทีีมแต่่ละทีีม 
ซึ่่�งมีีใบงานเพื่่�อประกอบการทำำ�งานของหลัักสููตรในภาคปฏิิบััติิจำ�ำ นวน 4 ใบงาน ได้้แก่่ ใบงานที่่� 1 วิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััญหา
ในพื้้�นที่่� ใบงานที่่� 2 การจััดทำำ�โครงการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อในพื้้�นที่่� (ระยะสั้้�น) (ใบงาน 1 - 2 งบประมาณ พ.ศ. 2564)
ใบงานที่่� 3 รายงานความก้้าวหน้้าโครงการ และใบงานที่่� 4 สรุุปผลการดำำ�เนิินงานโครงการ (ใบงาน 3 - 4 งบประมาณ พ.ศ. 2565)
สำำ�หรัับแผนการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็็นการฝึึกภาคปฏิิบััติิ ต่่อในใบงานที่่� 3 - 4 ติิดตามประเมิินโครงการ
และพััฒนาจนได้้เล่่มหลัักสููตรและชุุดเครื่่�องมืือในการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อสำำ�หรัับผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น (ต้้นฉบัับ) เพื่่�อส่่งมอบให้้
กรมส่่งเสริิมปกครองท้้องถิ่่�น กระทรวงมหาดไทยนำำ�ไปขยายผล
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สวนที่ 4
การเฝาระวัง
ปองกันควบคุม
โรคไมติดตอ 5 มิติ
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การเฝ้้าระวััง ป้้องกัันควบคุุม

โรคไม่่ติิดต่่อ 5 มิิติิ
สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อ

กลุ่่�มโรค NCDs (Non-communicable diseases หรืือโรคไม่่ติิดต่่อ) เป็็นปััญหาสุุขภาพอัันดัับหนึ่่�งของโลกทั้้�งในมิิติิ
ของจำำ�นวนการเสีียชีีวิิตและภาระโรคโดยรวม จากการรายงานข้้อมููลขององค์์การอนามััย (WHO) พบประชากรทั่่�วโลกเสีียชีีวิิต
จากโรคไม่่ติิดต่่อมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น จาก 38 ล้้านคน (คิิดเป็็นร้้อยละ 68 ของสาเหตุุการเสีียชีีวิิตทั้้�งหมดของประชากรโลก)
ในปีี พ.ศ. 2555 เพิ่่�มเป็็น 41 ล้้านคน (คิิดเป็็นร้้อยละ 71 ของสาเหตุุการเสีียชีีวิิตทั้้�งหมดของประชากรโลก) ในปีี พ.ศ. 2559 พบ
การเสีียชีีวิิตจาก 4 โรคหลััก ได้้แก่่ โรคหััวใจและหลอดเลืือด (17.9 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ 44) รองลงมาคืือ โรคมะเร็็ง
(9.0 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ 22) โรคทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง (3.8 ล้้านคน คิิดเป็็นร้้อยละ 9) และโรคเบาหวาน (1.6 ล้้านคน
คิิดเป็็นร้้อยละ 4) โดย 3 ใน 4 ของการเสีียชีีวิตทั้้
ิ ง� หมดจากโรคไม่่ติดิ ต่่อ พบว่่าประมาณ 16 ล้้านคน หรืือร้้อยละ 82 เป็็นผู้้เ� สีียชีีวิต 
ิ
(1)
ในช่่วงอายุุก่่อนวััยอัันควร (30 - 69 ปีี) ซึ่่�งพบมากในประเทศที่่�มีีรายได้้ต่ำำ�� และปานกลาง
1.	มิิติิการป่่วย/เสีียชีีวิิต (Morbidity/Mortality)
1.1. สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อในประเทศไทย
สถานการณ์์การเสีียชีีวิิตด้้วยโรคไม่่ติิดต่่อของประเทศไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2553 - 2561 พบอััตราตายปรัับ
ค่่ามาตรฐานต่่อประชากร 100,000 คน ในกลุ่่�มอายุุ 30 - 69 ปีี จากโรคไม่่ติิดต่่อรวมทั้้�ง 4 โรค ประกอบด้้วย โรคมะเร็็ง
โรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดิินหายใจเรื้อ�้ รััง มีีแนวโน้้มลดลง จาก 131.79 ต่่อประชากร 100,000 คน
ในปีี พ.ศ. 2553 เป็็น 112.76 ต่่อประชากร 100,000 คน ในปีี พ.ศ. 2561 คิิดเป็็นอััตราการเปลี่่�ยนแปลงลดลงร้้อยละ 14.44
หากพิิจารณารายโรคร่่วมกัับปีีที่่�มีีการเสีียชีีวิิต ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2553 - 2561 พบว่่าโรคมะเร็็ง มีีอััตราตายสููงกว่่าทุุกโรค โดย
ในปีี พ.ศ. 2561 พบอััตราตายเท่่ากัับ 63.8 ต่่อประชากร 100,000 คน ส่่วนโรคระบบทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง มีีอััตราตายต่ำำ��กว่่า
ทุุกโรค โดยในปีี พ.ศ. 2561 พบอััตราตายเท่่ากัับ 5.22 ต่่อประชากร 100,000 คน (แผนภาพที่่� 6) เมื่่�อพิิจารณาความน่่าจะเป็็น
ของการเสีียชีีวิิต ในกลุ่่�มอายุุ 30 - 69 ปีี รวมทั้้�ง 4 โรค พบว่่า มีีแนวโน้้มลดลงเช่่นเดีียวกััน จากร้้อยละ 14.75 ในปีี พ.ศ. 2553
เป็็น 12.70 ในปีี พ.ศ. 2561 คิิดเป็็นอััตราการเปลี่่�ยนแปลงลดลงร้้อยละ 13.89 หากพิิจารณารายโรคร่่วมกัับปีีที่่�มีีการเสีียชีีวิิต 
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2553 - 2561 พบว่่าความน่่าจะเป็็นของการเสีียชีีวิิตจากโรคมะเร็็ง สููงกว่่าทุุกโรค โดยในปีี พ.ศ. 2561 พบร้้อยละ
7.28 ส่่วนความน่่าจะเป็็นของการเสีียชีวิี ติ จากโรคระบบทางเดิินหายใจเรื้้อ� รััง ต่ำำ��กว่่าทุุกโรค โดยในปีี พ.ศ. 2561 พบร้้อยละ 0.62
(แผนภาพที่่� 7) อย่่ างไรก็็ ตามการดำำ�เนิิ นงานควบคุุมป้้องกัั นโรคไม่่ ติิดต่่ อตาม  9 เป้้ าหมายระดัับโลกของประเทศไทย
ได้้มีีการกำำ�หนดค่่าเป้้าหมายด้้านอััตราตายและอััตราป่่วย โดยเป้้าหมายที่่� 1: ความน่่าจะเป็็นของการเสีียชีีวิิตจากโรคไม่่ติิดต่่อ 4
โรคลดลง 25% ในปีี พ.ศ. 2568 ดัังนั้้�นค่่าความน่่าจะเป็็นของการเสีียชีีวิิตจากโรคไม่่ติิดต่่อ 4 โรค ควรต่ำำ��กว่่า 11.07
จึึงจะบรรลุุตามเป้้าหมายระดัับโลก
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6.09
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11.42
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2557
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10.66

6.36
2553

โรคมะเร็ง

5.09
2555

5.64
2556

โรคหัวใจและหลอดเลือด

5.49
2558

โรคเบาหวาน

10.66
5.43
2559

5.22

5.29

2560

2561

รวม 4 โรค

โรคระบบทางเดินหายใจเร�้อรัง

แผนภาพที่่� 6: อััตราตายปรัับค่่ามาตรฐานต่่อประชากร 100,000 คน ในกลุ่่�มอายุุ 30 - 69 ปีี จากโรคมะเร็็ง โรคหััวใจและ
หลอดเลืือด โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง ปีี พ.ศ. 2553 - 2561

รอยละ

แหล่่งข้้อมููล: โครงการศึึกษาภาระโรคและการบาดเจ็็บของประชากรไทย สำำ�นัักงานพััฒนานโยบายสุุขภาพระหว่่างประเทศ
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0.76
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0.73
2554

โรคมะเร็ง
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0.68
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โรคหัวใจและหลอดเลือด

0.66
2557
ป พ.ศ.
โรคเบาหวาน

0.65
2558

0.65
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โรคระบบทางเดินหายใจเร�้อรัง

0.63
2560

รวม 4 โรค

แผนภาพที่่� 7: ความน่่าจะเป็็นของการเสีียชีีวิิต ในกลุ่่�มอายุุ 30 - 69 ปีี จากโรคมะเร็็ง โรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคเบาหวาน
และโรคระบบทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง ปีี พ.ศ. 2553 - 2561
แหล่่งข้้อมููล: โครงการศึึกษาภาระโรคและการบาดเจ็็บของประชากรไทย สำำ�นัักงานพััฒนานโยบายสุุขภาพระหว่่างประเทศ
จากผลสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย พบว่่า ความชุุกของโรคเบาหวานในประชาชนไทย
อายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 6.9 ในปีี พ.ศ. 2551 - 2552 เป็็นร้้อยละ 9.5 ในปีี พ.ศ. 2562 - 2563 เมื่่�อคิิดอััตรา
การเปลี่่�ยนแปลงอ้้างอิิงจากปีี (พ.ศ. 2551 - 2552) กัับปีีล่่าสุุด (พ.ศ. 2562 - 2563) พบว่่า เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 37.68 เช่่นเดีียวกััน
กัับความชุุกชองโรคความดัันโลหิิตสููงในประชาชนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป  ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 21.4 ในปีี พ.ศ. 2551 - 2552
เป็็นร้้อยละ 25.4 ในปีี พ.ศ. 2562 - 2563 เมื่่�อคิิดอััตราการเปลี่่�ยนแปลงอ้้างอิิงจากปีี (พ.ศ. 2551 - 2552) กัับปีีล่่าสุุด
(พ.ศ. 2562 - 2563) พบว่่า เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 18.69 (แผนภาพที่่� 8)
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รอยละ
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โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง

8.9

9.5

2557 - 2558
ป พ.ศ.

2562 - 2563

แผนภาพที่่� 8: ความชุุกของโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงในประชาชนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป 
แหล่่งข้้อมููล: รายงานการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย (NHES) ปีี พ.ศ. 2551 - 2552, 2557 - 2558
และ 2562 - 2563
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อัตราปวย (ตอประชากรแสนคน)

อัตราปวย (ตอประชากรแสนคน)

จากฐานข้้อมููู�ล Health Data Center ในปีี พ.ศ. 2558 - 2564 พบอััตราผู้้�ป่่วยเบาหวานและความดัันโลหิิตสููู�ง    
มีีแนวโน้้มเพิ่่่��มขึ้้�น (แผนภาพที่่่��  9) หากพิิจารณาอััตราผู้้�ป่่วยที่่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยเบาหวานรายใหม่่ ตั้้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 - 2563    
พบว่่ามีีแนวโน้้มลดลง และมีีอััตราการลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง จนกระทั่่่�งอััตรากลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นในปีี พ.ศ 2564 เช่่นเดีียวกัับอััตรา       
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยโรคความดัันโลหิิตสููงรายใหม่่ (แผนภาพที่่� 10)
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แผนภาพที่่� 9: อััตราป่่วยโรคเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง
ต่่อประชากรแสนคนในปีีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 2564

แผนภาพที่่� 10: อััตราผู้้�ป่่วยเบาหวานและความดัันโลหิิตสููง
ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยรายใหม่่ ในปีีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2564

แหล่่งข้้อมููล: ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุุข ข้้อมููล ณ วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2564

แหล่่งข้้อมููล: ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุุข ข้้อมููล ณ วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2564

1.2. สถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) กัับผลกระทบต่่อโรคไม่่ติิดต่่อ
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โรคโควิิด 19) ในประเทศไทย ดำำ�เนิินมาตั้้�งแต่่วัันที่่� 13 มกราคม 
2563 และปีี พ.ศ. 2564 ตลอดทั้้�งปีี การระบาดถููกแบ่่งออกเป็็น ระลอกแรก ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม - 14 ธัันวาคม 2563,
ระลอกใหม่่และระลอกสอง ระหว่่างวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2563 - 31 มีีนาคม 2564 และระลอกสามเป็็นต้้นไป ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน
2564 – ปััจจุุบันั โดยการระบาดในระลอกแรกรััฐบาลได้้ออกมาตรการเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคอย่่างเข้้มข้น้ จนกระทั่่�ง
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ควบคุุมจำำ�นวนผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ในประเทศให้้ต่ำำ��ลง ภายหลัังเกิิดการระบาดระลอกใหม่่และระลอกสอง  เมื่่อ� ประมาณกลางเดืือนธัันวาคม 
2563 ส่่งผลให้้มีีจำ�ำ นวนผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มสููงขึ้้�นและกระจายไปยัังหลายจัังหวััดในประเทศ โดยภาครััฐได้้มีีการออกมาตรการควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรคอย่่างเข้้มข้น้ อีีกครั้้ง� จนกระทั่่�งควบคุุมจำำ�นวนผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ได้้ ภายหลัังเกิิดการระบาดในระลอกสามเมื่่อ� ต้้นเดืือน
เมษายน 2563 พบจำำ�นวนผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ในประเทศเพิ่่�มขึ้น�้ เป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่ง่� ในขณะเดีียวกัันจำำ�นวนผู้้เ� สีียชีวิี ติ จากผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ก็็เพิ่่�มขึ้น้� เช่่น
เดีียวกััน นอกจากนั้้�น การระบาดยัังส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตของประชาชนทั้้�งในแง่่พฤติิกรรมการบริิโภค กิิจกรรมทางสัังคม การ
ประกอบอาชีพี  ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจที่่ต� กต่ำำ�� ลง ผลกระทบต่่อระบบบริิการสุุขภาพ รวมทั้้�งผลระทบต่่อการบริิหารจััดการแผน
งานและงบประมาณ โดยส่่งผลให้้การดำำ�เนิินกิิจกรรมการต่่าง ๆ ต้้องเปลี่่�ยนแปลงไปเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
จากการระบาดของโรคโควิิด 19 ในประเทศไทยตั้้�งแต่่ระลอกแรก ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม - 14 ธัันวาคม 2563
จนถึึงปััจจุุบััน (18 ตุุลาคม 2564)  พบจำำ�นวนผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� สะสม 1,793,812 ราย (2) โดยในกลุ่่�มนี้้�พบผู้้เ� สีียชีีวิตจำ
ิ �ำ นวน 18,336 ราย
คิิดเป็็นร้้อยละ 1.02 ของผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� สะสมทั้้�งหมด (แผนภาพที่่� 11) หากจำำ�แนกตามสถานะสุุขภาพ พบว่่า ร้้อยละ 70 มีีโรคประจำำ�ตัวั
ในกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อ ผู้้�เสีียชีีวิิตที่่�มีีโรคประจำำ�ตััวอื่่�น มีีร้้อยละ 13 ไม่่ระบุุสถานะสุุขภาพ ร้้อยละ 10 และไม่่มีีโรคประจำำ�ตััว
ร้้อยละ 9 ตามลำำ�ดัับ  หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่า 2 ใน 3 ของผู้้�เสีียชีีวิิตทั้้�งหมดจะพบผู้้�ที่่�มีีโรคไม่่ติิดต่่อ โดยในช่่วงระลอกแรกจนถึึง
ระลอกใหม่่และระลอกสอง (1 มกราคม  2563 - 31 มีีนาคม  2564) สััดส่่วนผู้้�ที่่�มีีโรคไม่่ติิดต่่อสููงกว่่าผู้้�ที่่�ไม่่มีีโรคไม่่ติิดต่่อ
ทุุกเดืือน สำำ�หรัับเดืือนมกราคม กุุมภาพัันธ์์ กรกฎาคม และเดืือนตุุลาคม 2563 และในระลอกสามเป็็นต้้นไป ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 เมษายน
2564 - ปััจจุุบััน (18 ตุุลาคม 2564)  พบสััดส่่วนผู้้�ที่่�มีีโรคไม่่ติิดต่่อ ร้้อยละ 70 เกืือบทุุกเดืือน เมื่่�อจำำ�แนกรายโรคที่่สำ� ำ�คััญ 7 โรค
พบว่่า มีีโรคความดัันโลหิิตสููงมากที่่�สุุด ร้้อยละ 53 โรคเบาหวาน ร้้อยละ 37 โรคไตเรื้้�อรััง ร้้อยละ 15 โรคหลอดเลืือดหััวใจ
ร้้อยละ 11 โรคหลอดเลืือดสมอง ร้้อยละ 6 โรคมะเร็็ง ร้้อยละ 3 และโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง ร้้อยละ 2 ตามลำำ�ดัับ (แผนภาพที่่� 15)
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เสีียชีีวิิตที่่�มีีโรคความดัันโลหิิตสููง และโรคเบาหวาน ยัังคงมีีสััดส่่วนสููงกว่่าโรคอื่่�นในกลุ่่�มโรคเดีียวกััน โดยสััดส่่วน
ผู้้�ที่่�มีีโรคความดัันโลหิิตสููง ในกลุ่่�มอายุุมากกว่่า 60 ปีีขึ้้�นไป สููงกว่่ากลุ่่�มอายุุน้้อยกว่่า 60 ปีี เกืือบ  2 เท่่า (แผนภาพที่่� 13)
สำำ�หรัับสััดส่่วนผู้้�ที่่�มีีโรคเบาหวานในกลุ่่�มอายุุมากกว่่า 60 ปีีขึ้้�นไป กัับกลุ่่�มอายุุน้้อยกว่่า 60 ปีี มีีความแตกต่่างกัันไม่่มากนััก
(แผนภาพที่่� 14)
18,242 ราย
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ระลอก 1 มกราคม - 14 ธันวาคม 2563

ระลอก 14 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

31 ตุลาคม 2564

30 กันยายน 2564

31 สิงหาคม 2564

31 กรกฎาคม 2564

30 มิถุนายน 2564

31 พฤษภาคม 2564

30 เมษายน 2564

31 มีนาคม 2564

31 มกราคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ตุลาคม 2563

30 กันยายน 2563

31 สิงหาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563

31 พฤษภาคม 2563

30 เมษายน 2563

31 มีนาคม 2563

29 กุมภาพันธ 2563

0

34 ราย

60 ราย

100

29 กุมภาพันธ 2564

200

30 มิถุนายน 2563

จํานวน

300

ระลอก 1 เมษายน - ปจจ�บัน (18 ตุลาคม 2564)

แผนภาพที่่� 11: จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ตั้้�งแต่่ระลอก 1 มกราคม 2564 ถึึง
ปััจจุุบััน (18 ตุุลาคม 2564)
แหล่่งข้้อมููล: กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข ข้้อมููล ณ วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2564
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สถานการณผูเสียชีว�ต โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับโรคไมติดตอ
ขอมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

34 ราย

18,242 ราย

กลุมโรค NCD
อื่น ๆ
ไมมีโรคประจําตัว
ไมทราบ

68%

56

40
33

33

Non - NCD

NCD

% NCD

October - 2021

0
September - 2021

0

July - 2021

0

May - 2021

0

20
June - 2021

0 0

รอยละ

59

100
68 73 71 66 67 69 70 80
60

August - 2021

รอยละ

100
78

April - 2021

100

100

March - 2021

80

100
75

January - 2021

60

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

February- 2021

40

20

110 ป
14 วัน

December - 2020

0

จํานวน

ไตเร�้อรัง 15
หลอดเลือดหัวใจ 11
หลอดเลือดสมอง 6
มะเร็ง 3
ปอดอุดกั้นเร�้อรัง 2

สูงสุด
ตํ่าสุด

13%
10%
9%

จํานวนและรอยละของผูเสียชีว�ตดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID - 19) ในกลุม NCD และกลุม Non - NCD
ระลอก 1 ม.ค. 2563 - ปจจ�บัน (18 ต.ค. 2563) จําแนกรายเดือน

จําแนกโรคในกลุม NCD
ความดันโลหิตสูง 53
เบาหวาน 37

2

October - 2020

23%

1

November - 2020

ชาย
หญิง

18%

September - 2020

45%

July - 2020

54%

August - 2020

46%

May - 2020

9%

< 15
15 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
> 70

จําแนกตามสถานะสุขภาพ

กลุมอายุ
อายุเฉลี่ย
66 ป
อัตราสวน
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 16 ป
< 60 ป > 60 ป มัธยฐาน
67 ป

June - 2020

1%
4%

April - 2020

หญิง
8,384 0.3%

60 ราย

March - 2020

ชาย
9,952

ระลอก 1 เม.ย. 2564 - ปจจ�บัน (18 ต.ค. 2564)

January - 2020

เพศ
จํานวน

18,336 ราย

ระลอก 15 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564

February- 2020

ผูเสียชีว�ตทั้งหมด

ระลอก 1 ม.ค. - 14 ธ.ค. 2563

0

แหลงขอมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว�เคราะหและจัดทําโดย: กลุมเทคโนโลยีและระบาดว�ทยา กองโรคไมติดตอ

แผนภาพที่่� 12: สถานการณ์์ผู้�้เสีียชีีวิิตโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) กัับโรคไม่่ติิดต่่อในประเทศไทย ตั้้�งแต่่
การระบาดระลอกแรกถึึงปััจจุุบััน (18 ตุุลาคม 2564)
100%
80%

100%
63.2

60%

60.2

40%
20%

80%

39.8
Non-HT
HT

61.0

60%

Non-DM

40%
20%

36.8

68.7

31.3

39.0

DM

0%

0%
< 60 ป

> 60 ป

< 60 ป

> 60 ป

แผนภาพที่่� 13: ร้้ อ ยละของผู้้� เ สีียชีี วิิ ต จากโรคติิ ด เชื้้� อ แผนภาพที่่� 14: ร้้ อ ยละของผู้้� เ สีียชีี วิิ ต จากโรคติิ ด เชื้้� อ
ไวรัั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่� มีี             
ไวรัั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่� มีี
โรคความดัันโลหิิตสููง จำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุ
โรคเบาหวาน จำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุ
แหล่่งข้้อมููล: กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข
แหล่่งข้้อมููล: กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2564
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2564
2.	มิิติิพฤติิกรรมเสี่่�ยง (Behavioral Risk)
โรคไม่่ติดิ ต่่อ ส่่วนใหญ่่เป็็นผลมาจากการเปลี่่ย� นแปลงทางสรีีรวิิทยาสำำ�คัญั 4 อย่่าง ได้้แก่่ ภาวะไขมัันในเลืือดสููง ภาวะความดัันโลหิิตสููง
ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง ภาวะน้ำำ��หนัักเกิินและโรคอ้้วน ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากการมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่เหมาะสม ประกอบด้้วย
การบริิโภคยาสููบ การมีีกิิจกรรมทางกายไม่่เพีียงพอ การบริิโภคอาหารที่่�ไม่่เหมาะสม และการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์
จากรายงานสถานการณ์์พฤติิกรรมเสี่่�ยงและภาวะสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคไม่่ติิดต่่อในประชาชนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป 
ปีี พ.ศ. 2551 - 2552, 2557 - 2558 และ 2562 - 2563 พบว่่า พฤติิกรรมเสี่่�ยงที่่�มีีสถานการณ์์ดีีขึ้้�นเล็็กน้้อย ได้้แก่่ การสููบบุุหรี่่�
ในปััจจุุบััน พฤติิกรรมเสี่่�ยงที่่�มีีแนวโน้้มไม่่ดีีขึ้้�น ได้้แก่่ การดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ในรอบ  12 เดืือนที่่�ผ่่านมา, การมีีกิิจกรรม
ทางกายไม่่เพีียงพอ, การกิินผัักและผลไม้้เพีียงพอตามข้้อแนะนำำ�  (≥ 5 ส่่วนมาตรฐานต่่อวััน), ภาวะน้ำำ��หนัักเกิินและอ้้วน
(BMI ≥ 25 กก./ม2), ภาวะอ้้วนลงพุุง (เส้้นรอบเอว ≥ 90 ซม. ในชาย และ ≥ 80 ซม. ในหญิิง) และภาวะไขมัันคอเลสเตอรอล
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ในเลืือดสููง (Total Cholesterol ≥ 240 มก./ดล.) พบว่่า มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (แผนภาพที่่� 15) ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับแนวโน้้ม
ความชุุกของโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงในประชากรไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป (แผนภาพที่่� 8)
50

รอยละ

40
30
20
10
0
การสูบบุหร�่
ในปจจ�บัน
ป 2551 - 2552
ป 2557 - 2558
ป 2562 - 2563

23.7
19.5
18.7

การดื่มเคร�่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล
ในรอบ 12 เดือน
ที่ผานมา
45.3
38.9
44.6

กิจกรรมทางกาย
ไมเพ�ยงพอ

การกินผักผลไม
เพ�ยงพอตาม
ขอแนะนํา

ภาวะนํ้าหนักเกิน
และอวน

ภาวะอวนลงพ�ง

ภาวะไขมัน
คอเลสเตอรอล
ในเลือดสูง

18.5
19.2
30.9

17.7
25.9
21.2

34.7
37.5
42.2

32.1
39.1
39.4

19.4
16.4
23.5

แผนภาพที่่� 15: ความชุุกของพฤติิกรรมเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรคไม่่ติิดต่่อในประชาชนไทยอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป 
แหล่่งข้้อมููล: รายงานการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่่างกาย (NHES) ปีี พ.ศ. 2551 - 2552, 2557 - 2558 และ
2562 - 2563
3.	มิิติิปััจจััยต้้นเหตุุ (determinants)
ในเดืือนมีีนาคม 2563 ภายหลัังจากพบการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ภาครััฐก็็ได้้ออกมาตรการต่่างๆ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค โดยมาตรการส่่วนหนึ่่�งจะเกี่่�ยวข้้องกัับการปิิด การจำำ�กััด
เวลาเปิิด - ปิิดสถานที่่ร้� า้ นค้้า สวนสาธารณะ สถานที่่อ� อกกำำ�ลังั กาย การจำำ�กัดั การเดิินทาง และการจำำ�กัดั การรวมกลุ่่�ม ซึ่ง่� มาตรการ
เหล่่านี้้�มีีผลต่่อวิิถีีชีีวิิตประชาชนซึ่่�งส่่งผลต่่อความเสี่่�ยงต่่อโรคไม่่ติิดต่่อในวงกว้้าง โดยส่่งผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ มาตรการห้้ามจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ ทั่่�วประเทศ ซึ่่�งส่่งผลให้้จุุดจำำ�หน่่ายแอลกอฮอล์์ทุุกประเภทมีีรายได้้
ลดลงร้้อยละ 97.5(3) จากรายงานผลการสำำ�รวจพฤติิกรรมการบริิโภคยาสููบของกลุ่่�มผู้้�ใช้้แรงงานหลัังสถานการณ์์โรคโควิิด 19   
ของมหาวิิทยาลััยสวนดุุสิิต  ระหว่่างกัันยายน 2563 - เมษายน 2564 สถานการณ์์โควิิด 19 ในระลอกแรกส่่งผลให้้พฤติิกรรม   
การบริิโภคยาสููบของประชาชนสููบเท่่าเดิิม  แต่่จากหลัังสถานการณ์์โควิิด-19 ส่่งผลให้้ประชาชนบริิโภคยาสููบเพิ่่�มมากขึ้้�น             
โดยปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องคืือ ความเครีียดจากการทำำ�งาน และความกัังวลว่่าจะถููกเลิิกจ้้างหรืือลดเงิินเดืือน แต่่หลัังจากสถานการณ์์
โรคโควิิด 19 พบว่่า มีีการบริิโภคยาสููบลดลงเนื่่อ� งจากรายได้้ที่ล�่ ดลงและค่่าใช้้จ่า่ ยที่่สูู� งขึ้้น� (4), (5) และจากข้้อจำำ�กัดั เรื่่อ� งการที่่จ� ะต้้อง    มีี
การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (social distancing) ทำำ�ให้้ประชาชนที่่�ต้้องการออกกำำ�ลัังกาย หรืือมีีกิิจกรรมทางกาย จำำ�เป็็นต้้อง
ปรัับตััวเว้้นระยะห่่าง และไม่่สามารถออกกำำ�ลัังกายหรืือมีีกิิจกรรมทางกายแบบรวมกลุ่่�มพร้้อมกัันหลายๆ คนได้้ หรืืออาจทำำ�ให้้
บางคนขาดการเคลื่่�อนไหวหรืือมีีกิิจกรรมทางกาย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่แม้้ยัังคงออกกำำ�ลัังกาย แต่่ก็็ไม่่สามารถออกได้้อย่่างเต็็มที่่�หรืือ    
เล่่นหนัักเท่่าเดิิม การออกกำำ�ลังั กายที่่ส� ามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยตนเองที่่บ้� า้ นหรืือออนไลน์์เป็็นสิ่่ง� ที่่ส� ามารถทำำ�ได้้ในช่่วงนี้้�แต่่ก็ยั็ งั ไม่่สามารถ
ทำำ�ให้้เกิิดแรงจููงใจ แรงบัันดาลใจมากพอ เพราะไม่่มีีเหมืือนบรรยากาศจริิงหรืือขาดเครื่่�องไม้้เครื่่�องมืือต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การได้้รัับแรงสนัับสนุุนทางสัังคมจากบุุคคลอื่่�น(6) ในขณะเดีียวกัันถึึงแม้้ว่่าการบริิโภคภายในร้้านอาหาร และ street food          
ถููกจำำ�กััด แต่่ทว่่า ผลิิตภััณฑ์์อาหารแปรรููปได้้เข้้ามามีีบทบาทในวิิถีีชีีวิิตประชาชนมากขึ้้�น อัันเป็็นความเสี่่�ยงต่่อการได้้รับปริ
ั ิมาณ
โซเดีียม และน้ำำ�ต
� าลสููงขึ้้�นอีีกทางหนึ่่�ง
4.	มิิติกิ ารตอบสนองของแผนงานควบคุุมโรค (program response)
ในช่่วงการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม
คืือ มาตรการควบคุุมป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชกำำ�หนดสถานการณ์์
ฉุุกเฉิินซึ่่�งมีีผลควบคุุมการปิิดห้้างร้้าน กำำ�หนดเวลาเคอร์์ฟิิว จำำ�กััดการเดิินทาง ส่่งเสริิมการทำำ�งานที่่�บ้้าน ห้้ามจำำ�หน่่ายสุุรา
เลื่่�อนเวลาเปิิดเทอม  และส่่งเสริิมมาตรการ Social distancing อย่่างจริิงจััง ซึ่่�งส่่งผลทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมต่่อพฤติิกรรม
การบริิโภคอาหารและเครื่่�องดื่่�ม การมีีกิิจกรรมทางกาย และการเข้้าถึึงระบบบริิการ
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สำำ�หรัับกิิจกรรมการคััดกรองความเสี่่�ยงโรคเบาหวาน และความดัันโลหิิตสููงในชุุมชน ซึ่่�งทุุกพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการเป็็นประจำำ�
อย่่างต่่อเนื่่อ� งทุุกปีี ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุุขนั้้น� จากข้้อมููลของ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุุข พบว่่า
ความครอบคลุุมการคััดกรองความเสี่่�ยงโรคเบาหวาน และความดัันโลหิิตสููงในชุุมชน ในช่่วงของการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) นั้้น�  มีีค่่าไม่่แตกต่่างจากช่่วงก่่อนการระบาดนััก โดยความครอบคลุุมการคััดกรองเบาหวานในประชากรไทย
อายุุ 35 - 59 ปีี ในปีี พ.ศ. 2562, 2563, และ 2564 มีีค่่าเท่่ากัับร้้อยละ 90.37, 91.03, และ 89.56 ตามลำำ�ดับ 
ั ความครอบคลุุม
การคััดกรองความดัันโลหิิตในประชากรไทยอายุุ 35 - 59 ปีี ในปีี พ.ศ. 2562, 2563, และ 2564 มีีค่่าเท่่ากัับ ร้้อยละ 89.81,
90.35, และ 88.63 ตามลำำ�ดับั (7) ดัังนั้้น�  จึึงแสดงถึึงว่่าพื้้น� ที่่ยั� งั คงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการคััดกรองโรคเบาหวาน และความดัันโลหิิตสููง
การปรัับรููปแบบบริิการการรัักษาพยาบาลภายใต้้ “ระบบบริิการสุุขภาพวิิถีีใหม่่” ได้้ถููกส่่งเสริิม  และดำำ�เนิินการในหลาย
พื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ มีีการศึึกษาติิดตามประเมิินผล การจััดส่่งยาทางไปรษณีีย์์ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงที่่�จัังหวััดน่่าน
พบว่่า ระดัับความดัันโลหิิตก่อ่ นและหลัังรัับยาทางไปรษณีีย์์ ไม่่มีีความแตกต่่างกัันทางสถิิติิ ผู้้�ป่ว่ ยส่่วนใหญ่่ได้้รับั ยาทางไปรษณีีย์์
ภายใน 2 วััน ร้้อยละ 77.4 ผู้้�ป่่วยมีีความพึึงพอใจต่่อระบบการจััดส่่งยาทางไปรษณีีย์์ ร้้อยละ 96.2(8) นอกจากนั้้�นมููลนิิธิิ
เพื่่�อการประเมิินเทคโนโลยีีและนโยบายด้้านสุุขภาพ (HITAP) ได้้ทำำ�การประเมิินผลโครงการนำำ�ร่่องให้้ผู้้�ป่่วยรัับยาที่่�ร้้านยาเพื่่�อ
ลดความแออััดในโรงพยาบาล ระยะที่่� 2 ใน 15 โรงพยาบาลนำำ�ร่่องจาก 13 เขตสุุขภาพ รวมถึึงร้้านยาที่่�เป็็นเครืือข่่ายใน
การดำำ�เนิินงานตามรููปแบบที่่� 1 - 2 พบว่่า โครงการมีีประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�รับบริ
ั กิ ารและผู้้ใ� ห้้บริกิ าร ในด้้านช่่วยลดระยะเวลาการรอรัับ   ยา
และเวลาเดิินทางไปโรงพยาบาล เฉลี่่�ยรวม  58 นาทีีต่่อผู้้�ป่่วย 1 คน ผู้้�ป่่วยมีีเวลาปรึึกษาเภสััชกรเพิ่่�มขึ้้�น 3 นาทีี คิิดเป็็น
ร้้อยละ 42 ลดความแออััดในโรงพยาบาลได้้เฉลี่่�ย ร้้อยละ 8.5 ต่่อโรงพยาบาล และประหยััดต้้นทุุนการเดิินทางของผู้้�ป่่วยได้้
ร้้อยละ 71 เมื่่�อเทีียบกัับการรัับยาที่่� รพ. ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของผู้้�ป่่วยที่่�เข้้าร่่วมโครงการ พบว่่า ผู้้�ป่่วยพึึงพอใจมาก
โดยเฉพาะในด้้านการใช้้เวลารอคอยรัับยาไม่่นาน ความสะดวกในการเดิินทาง(9)
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นโยบายของรัฐมนตร�วาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย

นายอนุทิน ชาญว�รกูล

รองนายกรัฐมนตร�และรัฐมนตร�วาการกระทรวงสาธารณสุข
1. การใช้้มาตรการสาธารณสุุขขัับเคลื่่อ� นและฟื้้นฟู
� เู ศรษฐกิิจของประเทศไทยทุุกมิิติิ เพื่่อ� เตรีียมการเปิิด
ประเทศรัับนัักท่่องเที่่�ยวจากต่่างประเทศ โดยยึึดความปลอดภััยของคนไทยเป็็นสำำ�คััญ
2. พััฒนาศัักยภาพสถานพยาบาลของรััฐ ให้้รองรัับสถานการณ์์วิิกฤตโรคระบาด โรคอุุบััติิใหม่่ และการ
เปลี่่�ยนแปลงด้้านต่่างๆ
3. พััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพการแพทย์์ปฐมภููมิิทั้้�งเขตชุุมชนและเขตเมืือง จััดตั้้�งหน่่วยบริิการ
ปฐมภููมิิและเครืือข่่ายหน่่วยบริิการปฐมภููมิิ 3,000 ทีีม จัังหวััดละ 1 อำำ�เภอ สนัับสนุุนให้้คนไทย
ทุุกครอบครััว มีีหมอประจำำ�ตัวั ครบ 3 คน 30 ล้้านคน
4. พััฒนาและเสริิมศัักยภาพ รพ.สต.เป็็นศููนย์์การสาธารณสุุขประจำำ�ตำำ�บล ให้้บริิการส่่งเสริิม ป้้องกััน
รัักษา ฟื้้�นฟูู และคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
5. บููรณาการดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุแบบองค์์รวม ครบด้้าน ทั้้�งสมอง จิิตใจ ฟััน ตา หูู และหััวใจ
6. พััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพงานบริิการ ด้้วยการต่่อยอด 30 บาทรัักษาทุุกที่่� เข้้ารัับบริิการโดย
ไม่่ต้้องมีีใบส่่งตััว เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก ลดความยุ่่�งยากด้้านเอกสารและรายจ่่ายของประชาชน
7. พััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพการรัักษามะเร็็งทุุกที่่ ทั้้
� �งการผ่่าตััด เคมีีบำำ�บััด และรัังสีีรัักษา
8. พััฒนาพืืชสมุุนไพร กััญชา กััญชง กระท่่อม และภููมิิปััญญาไทย เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์ สร้้างงาน
สร้้างอาชีีพ และสร้้างรายได้้แก่่ประชาชน
9. พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (ICT) เป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลสุุขภาพประชาชน เพื่่�อเข้้าถึึงบริิการ
สาธารณสุุขส่่วนบุุคคลอย่่างรวดเร็็ว 
วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2564
ณ ห้้องประชุุมชััยนาทนเรนทร สำำ�นัักปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
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นโยบายการบร�หารงานกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย

นายแพทย
เ
กี
ย
รติ
ภ
ม
ู
ิ
วงศ
ร
จ�
ต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. ขัับเคลื่่�อนระบบสุุขภาพปฐมภููมิิเข้้มแข็็ง ให้้คนไทยทุุกครอบครััวมีีหมอประจำำ�ตััว 3 คน จััดตั้้�งหน่่วย
บริิการปฐมภููมิิและเครืือข่่ายเต็็มพื้้�นที่่�อย่่างน้้อยจัังหวััดละ 1 อำำ�เภอ และพััฒนาศัักยภาพ รพ.สต.
ให้้ได้้ตามมาตรฐาน
2. เศรษฐกิิจสุุขภาพโดยสถานพยาบาล กลุ่่�มเป้้าหมายมีีศัักยภาพในการแข่่งขัันด้้านอุุตสาหกรรมการแพทย์์
ครบวงจรเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10
3. ยกระดัับสมุุนไพร กััญชา กััญชงทางการแพทย์์ และภููมิิปััญญาไทย เพิ่่�มมููลค่่าการบริิโภคผลิิตภัณ
ั ฑ์์
สมุุนไพรในประเทศ ร้้อยละ 5 จากปีีที่ผ่่� ่านมา
4. ส่่งเสริิมสุุขภาพดีีวิิถีใี หม่่ Living With COVID 19 พร้้อมรองรัับการเปิิดประเทศ
5. การจััดการวิิกฤตโควิิด  19 ตั้้�งเป้้าให้้ทุุกจัังหวััดควบคุุมสถานการณ์์โรคโควิิด 19 ให้้สงบได้้ภายใน
21 - 28 วััน ลดความรุุนแรง และอััตราป่่วยตายให้้ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 1.55
6. พััฒนาระบบบริิการก้้าวหน้้า โดยส่่งเสริิมให้้ผู้�ป่้ ่วยมะเร็็งรัักษาได้้ทุุกที่่� พััฒนาศัักยภาพโรงพยาบาล
ศููนย์์ โรงพยาบาลทั่่�วไป  และโรงพยาบาลชุุมชนแม่่ข่่าย รองรัับผู้้�ป่่วยโควิิด 19 และโรคติิดเชื้้�อ
ทางเดิินหายใจพััฒนาโรงพยาบาลทุุกระดัับให้้มีีสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี มีีความทัันสมััย และบริิการที่่�ดีี 
ตามนโยบาย (EMS : Environment, Modernization and Smart Service)
7. การดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวมผู้้�สููงอายุุและพััฒนาระบบการดููแลสุุขภาพจิิตเชิิงรุุก ให้้คนไทยมีีปััญญา
อารมณ์์ดีี มีีความสุุข และมีีความเข้้มแข็็งทางใจ ปลอดภััยจากผลกระทบด้้านสุุขภาพจิิต
8. การบริิหารด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล สุุจริิต ยึึดประโยชน์์ของประชาชน โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ทุกุ จัังหวััด
พััฒนาระบบ ICT เป็็นศููนย์์ข้้อมููลกลางด้้านสุุขภาพของประชาชน
9. ผู้้�นำำ�ทุุกระดัับต้้องใส่่ใจดููแลบุุคลากร ให้้มีีความสุุขและปลอดภััยในการทำำ�งาน

วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2564
ณ ห้้องประชุุมชััยนาทนเรนทร สำำ�นัักปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
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นโยบายการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย

นายแพทย
โ
อภาส
การย
ก
ว�
น
พงศ
อธิบดีกรมควบคุมโรค
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิราชการ กรมควบคุุมโรค ประจำำ�ปีีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
ให้้เกิิดผลประโยชน์์สููงสุุดต่่อประชาชนและประเทศชาติิ อธิิบดีีกรมควบคุุมโรค ได้้มีีกรอบในการดำำ�เนิินงาน
กรมควบคุุมโรค ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้้ความสำำ�คััญใน 3 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 งานตามนโยบาย สััดส่่วน 50% ซึ่่�งเป็็น The must ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการ ประกอบด้้วย
1. โครงการตามแนวพระราชดำำ�ริฯิ ได้้แก่่ โครงการราชทััณฑ์์ปันั สุุข ทำำ�ความดีี เพื่่อ� ชาติิฯ และการเฝ้้าระวััง
ป้้องกัันควบคุุมโรคสำำ�คัญ
ั โรคพิิษสุุนัขั บ้้า พยาธิิใบไม้้ตับ 
ั โรคหนอนพยาธิิ โรคไข้้มาลาเรีีย กรมควบคุุมโรค
ให้้ความสำำ�คััญสููงสุุดและดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายแผนงานโรคและภััยสุุขภาพ
2. ขัับเคลื่่อ� นแผนระดัับประเทศ กรมควบคุุมโรค เป็็นหน่่วยงานหลัักและร่่วมดำำ�เนิินการได้้แก่่ แผนแม่่บท
ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนแม่่บทเฉพาะกิิจภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิอัันเป็็นผลมาจากสถานการณ์์
โรคโควิิด 19 พ.ศ. 2564 - 2565 แผนการปฏิิรููปประเทศ (ฉบัับปรับปรุ
ั งุ ) ด้้านสาธารณสุุข ซึ่ง�่ ได้้ขับั เคลื่่อ� น
ในระดัับประเทศแล้้ว โดยขัับคลื่่อ� นในรููปแบบกิิจกรรมปฏิิรููปประเทศที่่จ� ะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
ต่่อประชาชนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (Big Rock) คืือ การปฏิิรููปการจััดการภาวะฉุุกเฉิินด้้านสาธารณสุุข
รวมถึึงโรคระบาดระดัับชาติิและโรคอุุบััติิใหม่่ เพื่่�อความมั่่�นคงแห่่งชาติิด้้านสุุขภาพ และการปฏิิรููป
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ การป้้องกััน
และดููแลรัักษาโรคไม่่ติดิ ต่่อสำำ�หรัับประชาชนและผู้้�ป่ว่ ย รวมทั้้�ง การสนัับสนุนุ การปฏิิรููปเขตสุุขภาพให้้
มีีระบบบริิหารจััดการแบบบููรณาการ คล่่องตััว และการร่่วมรัับผิิดชอบด้้านสุุขภาพระหว่่างหน่่วยงาน
และท้้องถิ่่�น และการบููรณาการแผนงานระดัับชาติิที่่�สำำ�คััญคืือ แผนงานบููรณาการเขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก และแผนงานบููรณาการรััฐบาลดิิจิทัิ ัล
3. เสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นของระบบสุุขภาพ (Post-COVID-19) ภายหลัังภาวะวิิกฤติิการระบาดของ
โควิิด 19 กรมฯ มีีภารกิิจที่่�ต้้องเร่่งรััดดำำ�เนิินการตามนโยบายของรััฐบาล โดยการฉีีดวััคซีีนให้้กัับ
ทุุกคนที่่�อยู่่�ในประเทศไทย เพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�ให้้กัับประเทศ (Herd immunity) ซึ่่�งต้้องครอบคลุุม
อย่่างน้้อยร้้อยละ 70 ของประชากร และเป็็นการเตรีียมความพร้้อมตามยุุทธศาสตร์์การเปิิดบ้้าน
เปิิดเมืือง เปิิดใจ เปิิดประเทศ เพื่่อ� สร้้างสมดุุลระหว่่างเศรษฐกิิจและสุุขภาพ รวมทั้้�ง การบัังคัับใช้้กฎหมาย
ที่่�อยู่่�ในการรัับผิิดชอบของกรมฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คืือ พระราชบััญญััติิโรคติิดต่่อ พ.ศ. 2558
(ฉบัับที่่� 2) พระราชบััญญััติิควบคุุมโรคจากการประกอบอาชีีพและโรคจากสิ่่�งแวดล้้อม  พ.ศ. 2562
พระราชบััญญััติิควบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ พ.ศ. 2560 และพระราชบััญญััติิควบคุุมเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
พ.ศ. 2551
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4. สร้้างความเข้้มแข็็งระบบรัับมืือโรคอุุบััติิใหม่่ (EID) โดยการนำำ�ระบบดิิจิิทััลเป็็นเครื่่�องมืือในการ
เฝ้้าระวััง/เตืือนภััย รวมทั้้�งการพััฒนาสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้านห้้องปฏิิบััติิการ (Public Health Lab)
เพื่่�อสนัับสนุุนการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน ควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ เช่่น ในสถานการณ์์ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ที่่�ต้้องอาศััยผลทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�รวดเร็็วและแม่่นยำำ� สำำ�หรัับการวิินิิจฉััยและรัักษาได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพนอกจากนี้้�ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนา Public Health Lab เพื่่�อตอบสนอง
ต่่อปััญหาโรคและภััยสุุขภาพทั้้�งโรคติิดต่่ออื่่�นๆ โรคไม่่ติิดต่่อ และโรคจากการประกอบอาชีีพและ
สิ่่�งแวดล้้อม อีีกด้้วย
ส่่วนที่่� 2 เพิ่่�มขีีดความสามารถของกรมฯ สััดส่่วน 20% ประกอบด้้วย
1. Digital Transformation โดยยกระดัับการใช้้ดิิจิิทััลเพิ่่�มขีีดความสามารถในการควบคุุมโรค เช่่น
การพััฒนาระบบเฝ้้าระวัังเหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์ภายหลัังการได้้รัับวััคซีีน (AEFI) ให้้สามารถตอบโต้้
สถานการณ์์ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ซึ่ง�่ กรมควบคุุมโรคเป็็นเจ้้าภาพร่่วมกับั กระทรวงสาธารณสุุข และการพััฒนา
ระบบฐานข้้อมููลการบริิหารจััดการวััคซีีนตั้้�งแต่่ต้้นทางไปจนถึึงประชาชนได้้รัับวััคซีีน ซึ่่�งแสดงผล
ข้้อมููลได้้เป็็นปััจจุุบััน (Real time Dashboard COVID-19 Vaccine) เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การบริิหาร
จััดการวััคซีีนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งการพััฒนาทุุกหน่่วยงานให้้เป็็น “กรมควบคุุมโรคดิิจิทัิ ัล”
2. พััฒนาขีีดความสามารถด้้านการป้้องกัันควบคุุมโรค ภายในกรมควบคุุมโรค โดยยกระดัับสมรรถนะ
ของบุุคลากรให้้มีีทัักษะในด้้านการจััดการโรคติิดต่่ออุุบััติิใหม่่และด้้านดิิจิิทััล ส่่วนกำำ�ลัังคนเครืือข่่าย
ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาทั้้�งในด้้านสมสรรถนะการทำำ�งานและการบัังคัับใช้้กฎหมาย เช่่น CDCU
EnvOccCU ATCU ให้้มีีคุณ
ุ ภาพและได้้มาตรฐาน
3. วิิจััยและนวััตกรรม ถอดบทเรีียนการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโควิิด 19 (AAR COVID-19) ในระดัับ
ประเทศและพื้้�นที่่� รวมทั้้�งการศึึกษาวิิจััยด้้านโรคภััยสุุขภาพ และเชิิงระบบอื่่�นๆ เพื่่�อให้้ได้้ต้้นแบบ
หรืือนวััตกรรมการทำำ�งานวิิถีีใหม่่ (New normal)
ส่่วนที่่� 3 งานตามภารกิิจพื้้�นฐาน  (Maintain) สััดส่่วน  30% เร่่งรััดการทำำ�งานตามข้้อกำำ�หนดหรืือ
พัันธะสััญญาระหว่่างประเทศ ด้้วยแผนงานลดโรคและภััยสุุขภาพต่่างๆ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายนานาชาติิ
ซึ่่�งภายในปีี 2568 จะต้้องดำำ�เนิินการตาม 9 เป้้าหมายโลก เพื่่�อควบคุุมปััญหาโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs) รวมทั้้�ง
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) ที่่�ต้้องบรรลุุภายในปีี 2573 ไม่่ว่่าจะเป็็นการลดอุุบััติิการณ์์วััณโรค
การลดผู้้�ติิดเชื้้�อ HIVs รวมถึึงการจััดกวาดล้้างโรคโปลิิโอ โรคหััดและหััดเยอรมััน เป็็นต้้น โดยอาศััย
การพััฒนาระบบราชการ 4.0 เป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นระบบ มีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล

วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2564
กองแผนงาน กรมควบคุุมโรค

ระดับประเทศ

ระดับประเทศ

ระดับโลก

แผนปฏิรปู ประเทศดานสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

แผนพัฒนาดานการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสร�มสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม
และลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 12)

แผนปฏิบัติราชการประจําป (กองไมติดตอ)

แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร กองไมติดตอ ระยะ 5 ป (2561 - 2565)

ยุทธศาสตรการลดการบร�โภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2568)

ประเด็นโรคไมติดตอกิจกรรมที่ 2 ดานการปฏิรูปเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการสรางเสร�มสุขภาพความรอบรูดานสุขภาพ
การปองกันและดูแลรักษาโรคไมติดตอสําหรับประชาชนและผูปวย

แผนการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีว�ต
ประเด็น 13 การเสร�มสรางใหคนไทย
มีสุขภาวะที่ดี

แผนแมบท

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสร�มสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรชาติ

(2553 - 2573) เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนดานเศรษฐกิจสังคม และสิ�งแวดลอม
ดานที่ 3 สุขภาพและความเปนอยูที่ดี
ลดการตายกอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอลง 1 ใน 3 ป 2573

(SDGs)

ความเชื่อมโยงของแผนการปองกันควบคุมโรคไมติดตอกับแผนระดับประเทศ สูเปาหมายระดับโลก

1.	ทิิศทางและกลไกการบริิหารจััดการเชิิงยุุทธศาสตร์์กรมควบคุุมโรคประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565

84
รายงานประจำ�ปี 2564
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

รายงานประจำ�ปี 2564
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

85

แผนปฏิิบััติิราชการเชิิงยุุทธศาสตร์์ ระยะ 5 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนงานโรคไม่่ติิดต่่อ (DM&HT) มีีความเชื่่�อมโยง
และสอดคล้้องกัับแผนระดัับต่่าง ๆ ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็็นยุุทธศาสตร์์ชาติิฉบัับแรกของประเทศไทยตามรััฐธรรมนููญแห่่งราช
อาณาจัักรไทย ซึ่่�งจะต้้องนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิเพื่่�อให้้ประเทศไทยบรรลุุวิิสััยทััศน์์ “ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน
เป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว ด้้วยการพััฒนาตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง” เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการจััดทำำ�แผนต่่างๆ
ให้้สอดคล้้องและบููรณาการกััน อัันจะก่่อให้้เกิิดเป็็นพลัังผลัักดัันร่่วมกัันไปสู่่�เป้้าหมายดัังกล่่าว ตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ โดยแบ่่งออกเป็็น 6 ยุุทธศาสตร์์
แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิระยะ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้า้ งศัักยภาพทรััพยากร
มนุุษย์์ซึ่่�งมีีเป้้าหมาย
1) คนไทยเป็็นคนดีีคนเก่่ง มีีคุุณภาพ พร้้อมสำำ�หรัับวิิถีีชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21
2) สัังคมไทยมีีสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อและสนัับสนุุนต่่อการพััฒนาคนตลอดช่่วงชีีวิิต
ประเด็็นยุุทธศาสตร์์
1) การพััฒนาศัักยภาพคนตลอดช่่วงชีีวิิต มุ่่�งเน้้นการพััฒนาคนเชิิงคุุณภาพในทุุกช่่วงวััย ตั้้�งแต่่ช่่วงการตั้้�งครรภ์์ ปฐมวััย
วััยเด็็ก วััยรุ่่�น วััยเรีียน วััยผู้้�ใหญ่่ วััยแรงงาน และวััยผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อสร้้างทรััพยากรมนุุษย์์ที่มีีศั
่� ักยภาพ มีีทัักษะความรู้้�  เป็็นคนดีี    
มีีวิินััย เรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเองในทุุกช่่วงวััย มีีความรอบรู้้�ทางการเงิิน มีีความสามารถในการวางแผนชีีวิิตและการวางแผนทาง
การเงิินที่่�เหมาะสมในแต่่ละช่่วงวััย และความสามารถในการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างมีีคุุณค่่า รวมถึึงการพััฒนาและปรัับทััศนคติิ
ให้้คนทุุกช่่วงวััยที่่�เคยกระทำำ�ผิิดได้้กลัับมาใช้้ชีีวิิตในสัังคมได้้อย่่างสงบสุุขและเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาประเทศ ได้้แก่่
ช่่วงการตั้้�งครรภ์์/ปฐมวััย ช่่วงวััยเรีียน/วััยรุ่่�น ช่่วงวััยแรงงาน และช่่วงวััยผู้้�สููงอายุุ
2) การเสริิมสร้้างให้้คนไทยมีีสุุขภาวะที่่�ดีีครอบคลุุมทั้้�งด้้านกาย ใจ สติิปััญญา และสัังคม มุ่่�งเน้้นการเสริิมสร้้าง
การจััดการสุุขภาวะในทุุกรููปแบบที่่�นำำ�ไปสู่่�การมีีศัักยภาพในการจััดการสุุขภาวะที่่�ดีีได้้ด้้วยตนเอง พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนให้้ทุุกภาค
ส่่วนมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างเสริิมให้้คนไทยมีีสุุขภาวะที่่�ดีีและมีีทัักษะด้้านสุุขภาวะที่่�เหมาะสม  ได้้แก่่ การสร้้างความรอบรู้้�ด้้าน
สุุขภาวะ การป้้องกัันและควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงที่่�คุุกคามสุุขภาวะ การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนาและเสริิมศัักยภาพ
ทรััพยากรมนุุษย์์ การพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพที่่�ทัันสมััยสนัับสนุุนการสร้้างสุุขภาวะที่่�ดีี  และการส่่งเสริิมให้้ชุุมชนเป็็นฐาน
ในการสร้้างสุุขภาวะที่่�ดีีในทุุกพื้้�นที่่�
แผนแม่่บท
1. แผนแม่่บทภายใต้้ยุทธ
ุ ศาสตร์์ชาติิ เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการถ่่ายทอดเป้้าหมายและประเด็็นยุุทธศาสตร์์ของยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ลงสู่่�แผนระดัั บต่่ า ง ๆ ซึ่่� ง ได้้ คำำ�นึึ งถึึงประเด็็ น ร่่ วม หรืือประเด็็ น ตัั ด ข้้ า มยุุ ทธ ศาสตร์์ แ ละการประสานเชื่่� อ มโยงเป้้ า หมาย
ของแต่่ละแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิให้้มีีความสอดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ประกอบด้้วย สถานการณ์์และแนวโน้้มที่่�เกี่่�ยวข้้องของแผนแม่่บท  เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดในการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งแบ่่งช่่วงเวลาออก
เป็็น 4 ช่่วง ช่่วงละ 5 ปีี รวมทั้้�งกำำ�หนดแนวทางการพััฒนา และแผนงาน/โครงการที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของแผนแม่่บทภายใต้้ยุทธ
ุ ศาสตร์์ชาติิ
เพื่่�อเป็็นกรอบในการดำำ�เนิินการของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาประเทศที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในยุุทธศาสตร์์ชาติิ  
“ประเทศชาติิมั่่�นคง ประชาชนมีีความสุุข เศรษฐกิิจพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง สัังคมเป็็นธรรม  ฐานทรััพยากรธรรมชาติิยั่่�งยืืน”
โดยยกระดัับศัักยภาพของประเทศในหลากหลายมิิติิ พััฒนาคนในทุุกมิิติิและในทุุกช่่วงวััยให้้เป็็นคนดีี เก่่ง และมีีคุุณภาพ สร้้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม สร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิติ ที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม  และมีีภาครััฐของประชาชน เพื่่�อ
ประชาชนและประโยชน์์ส่่วนรวม
แผนแม่่บทภายใต้้ยุทธ
ุ ศาสตร์์ชาติิ มีีจำำ�นวนรวม 23 ฉบัับ ประกอบด้้วย (1) ความมั่่�นคง (2) การต่่างประเทศ (3) การเกษตร
(4) อุุตสาหกรรมและบริิการแห่่งอนาคต (5) การท่่องเที่่ย� ว (6) พื้้น� ที่่แ� ละเมืืองน่่าอยู่่�อัจั ฉริิยะ (7) โครงสร้้างพื้้น� ฐานระบบโลจิิสติิกส์์
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และดิิจิิทััล (8) ผู้้�ประกอบการและวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมยุุคใหม่่ (9) เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ (10) การปรัับเปลี่่�ยน
ค่่านิิยมและวััฒนธรรม (11) การพััฒนาศัักยภาพคนตลอดช่่วงชีีวิิต  (12) การพััฒนาการเรีียนรู้้�  (13) การเสริิมสร้้างให้้คนไทยมีี
สุุขภาวะที่่�ดีี  (14) ศัักยภาพการกีีฬา (15) พลัังทางสัังคม  (16) เศรษฐกิิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลัักประกัันทาง
สัังคม  (18) การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน (19) การบริิหารจััดการน้ำำ��ทั้้�งระบบ  (20) การบริิการประชาชนและประสิิทธิิภาพภาครััฐ
(21) การต่่อต้้านการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุุติิธรรม (23) การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม 
แผนปฏิิบััติิราชการเชิิงยุุทธศาสตร์์ ระยะ 5 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนงานโรคไม่่ติิดต่่อ (DM & HT) มีีความสอดคล้้อง
กัับแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 11 การพััฒนาศัักยภาพคนตลอดช่่วงชีีวิิต และยุุทธศาสตร์์ ที่่� 13 ด้้านการ
เสริิมสร้้างให้้คนไทยมีีสุุขภาวะที่่�ดีี
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ได้้น้้อมนำำ�หลััก “ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง” มาเป็็นปรััชญานำำ�ทางในการพััฒนาประเทศอย่่างต่่อเนื่่�องจากแผนพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 9 - 11 สำำ�นัักคณะกรรมการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สคช.) ได้้จััดทำำ�บนพื้้�นฐาน
ของกรอบยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่่�งเป็็นแผนหลัักของการพััฒนาประเทศ และเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้้�งการปรัับโครงสร้้างประเทศไทยไปสู่่�ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็็นการปฏิิรููปประเทศ นอกจากนั้้�น ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีส่่วนร่่วมของภาคีีการพััฒนาทุุกภาคส่่วน เพื่่�อร่่วมกัันกำำ�หนด
วิิสััยทััศน์์และทิิศทางการพััฒนาประเทศ รวมทั้้�งร่่วมจััดทำำ�รายละเอีียดยุุทธศาสตร์์ของแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เพื่่�อมุ่่�งสู่่� “ความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน”
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศไว้้
ทั้้�งหมด 10 ยุุทธศาสตร์์ โดยมีียุุทธศาสตร์์ตามกรอบยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และอีีก 4 ยุุทธศาสตร์์ที่่�เป็็นปััจจััยสนัับสนุุน ดัังนี้้�
1) ยุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้างและพััฒนาศัักยภาพทุุนมนุุษย์์
2) ยุุทธศาสตร์์การสร้้างความเป็็นธรรมและลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� ในสัังคม
3) ยุุทธศาสตร์์การสร้้างความเข้้มแข็็งทางเศรษฐกิิจและแข่่งขัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน
4) ยุุทธศาสตร์์การเติิบโตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนาที่่ยั่่� �งยืืน
5) ยุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้างความมั่่�นคงแห่่งชาติิเพื่่�อการพััฒนาประเทศสู่่�ความมั่่�งคั่่�งและยั่่�งยืืน
6) ยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการในภาครััฐ การป้้องกัันการทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ และธรรมาภิิบาลในสัังคมไทย
7) ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบโลจิิสติิกส์์
8) ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิจััย และนวััตกรรม
9) ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาภาค เมืือง และพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจ
10) ยุุทธศาสตร์์ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศเพื่่�อการพััฒนา
แผนการป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ 5 ปีี (พ.ศ. 2560 - 2564)
เป้้าประสงค์์เพื่่อ� ลดภาระการป่่วย การตาย และความพิิการที่่ป้� อ้ งกัันได้้ อันั มีีผลสืืบเนื่่อ� งจากโรคไม่่ติดิ ต่่อ ด้้วยวิิธีีการร่่วมมืือ
ระหว่่างภาคีีภาคส่่วนหลากหลายสาขาและการประสานงานในระดัับชาติิ ภููมิภิ าค และระดัับโลก เพื่่�อให้้ประชาชนมีีภาวะสุุขภาพ
ที่่ดีี� และสร้้างให้้เกิิดผลผลิิตตามมาตรฐานสููงสุุดในทุุกกลุ่่�มอายุุ และโรคต่่างๆ เหล่่านี้้�ไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการมีีคุุณภาพชีีวิติ ที่่ดีี 
� และ
การพััฒนาทางด้้านเศรษฐกิิจ ภายในปีี พ.ศ. 2564 ประกอบด้้วย 6 ยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 พััฒนานโยบายสาธารณะ และกฎหมายที่่�สนัับสนุุนการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดต่
ิ ่อ
เป้้าประสงค์์ยุทธ
ุ ศาสตร์์: ประชาชนมีีพฤติิกรรมเสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคไม่่ติดิ ต่่อลดลง เนื่่�องจากมีีนโยบายและกฎหมายพร้้อม
การบัังคัับใช้้ที่่�เอื้้�อต่่อการลดความเสี่่�ยงในการเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อ
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 เร่่งขัับเคลื่่�อนทางสัังคมสื่่�อสารความเสี่่�ยงและประชาสััมพัันธ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
เป้้าประสงค์์ยุุทธศาสตร์์: ประชาชนมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 พััฒนาศัักยภาพชุุมชน/ท้้องถิ่่�น และปฏิิรููปจััดบริิการเพื่่�อลดเสี่่�ยง ลดโรค
เป้้าประสงค์์ยุุทธศาสตร์์: ชุุมชนสามารถบริิหารจััดการส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกััน และควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่ออย่่างมีีส่่วนร่่วม
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 พััฒนาระบบเฝ้้าระวััง และการจััดการข้้อมููล
เป้้าประสงค์์ยุทธ
ุ ศาสตร์์: เพื่่อ� ให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องสามารถชี้้เ� ป้้าประชาชน กลุ่่�มเสี่่ย� ง กลุ่่�มป่่วย พื้้น� ที่่เ� สี่่ย� ง สภาพแวดล้้อม
ที่่�เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงได้้อย่่างถููกต้้อง แม่่นยำำ� ทัันเวลา ทัันเหตุุการณ์์
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 ปฏิิรููปการจััดบริิการเพื่่�อลดเสี่่�ยง และควบคุุมโรคให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์โรคและบริิบทพื้้�นที่่�
เป้้าประสงค์์ยุุทธศาสตร์์: ประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงและผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อลดภาวะเสี่่�ยงและควบคุุมภาวะเจ็็บป่่วยได้้ดีี ชะลอ
การเกิิดภาวะแทรกซ้้อนได้้อย่่างทั่่�วถึึง
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 พััฒนาระบบสนัับสนุุนเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานอย่่างบููรณาการ
เป้้าประสงค์์ยุุทธศาสตร์์: เพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อน การดำำ�เนิินงาน และการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานป้้องกัันและควบคุุม
โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
กองโรคไม่่ติิดต่่อ ได้้จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิราชการเชิิงยุุทธศาสตร์์ ระยะ 5 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2565) กรมควบคุุมโรคภายใต้้
แผนพััฒนาด้้านการป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพของประเทศระยะ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้้กำำ�หนดมาตรการ
ที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี แผนยุุทธศาสตร์์ระดัับต่า่ งๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องและนโยบายของกรมควบคุุมโรค เพื่่�อเป็็นแนวทาง
การดำำ�เนิินงานลดความเสี่่�ยงลดการป่่วยและป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อนจาก DM และ HT “4 มาตรการ (2P2S)” ได้้แก่่
1) การนำำ�ขัับเคลื่่�อนนโยบายและสร้้างพัันธมิิตรความร่่วมมืือ (Policy and Advocacy: P)
2) การส่่งเสริิมสุุขภาพและลดความเสี่่�ยง (Promotion and Risk Reduction: P)
3) การเสริิมสมรรถนะของระบบบริิการสุุขภาพ (Strengthen Health System: S)
4) การเฝ้้าระวัังและติิดตามประเมิินผล (Surveillance and M&E: S)
โดยมีีเป้้าหมายการลดโรคและภััยสุุขภาพระยะ 5 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2565) “ลดอััตราการตายก่่อนวััยอัันควรจากโรค
ไม่่ติิดต่่อ” ลดลงร้้อยละ 25 (การตายก่่อนวััยอัันควรหมายถึึงการเสีียชีีวิิตในช่่วงอายุุ 30 - 69 ปีี) ภายในปีี 2568 และสอดคล้้อง
กัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประเด็็นที่่� 3.4 ด้้านโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs)
“ลดอััตราการตายก่่อนวััยอัันควรจากโรคไม่่ติิดต่่อ” ลดลง 1 ใน 3 ภายในปีี 2573
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2.	จุุดเน้้นการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ การป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อ ประจำำ�ปีีงบประมาณ
	พ.ศ. 2565
การลดการบริิ โ ภคเกลืือและโซเดีียมในประชากรเป็็ น กลวิิ ธีีสำำ�คัั ญ หนึ่่� ง ของการลดภาระโรคไม่่ ติิ ด ต่่ อ เรื้้� อ รัั ง เช่่ น
โรคความดัันโลหิิตสููง โรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคหลอดเลืือดสมอง โรคไตวาย เป็็นต้้น องค์์การอนามััยโลกจึึงได้้แนะนำำ�
ให้้ประเทศสมาชิิกตื่่�นตััวและเร่่งรััดการดำำ�เนิินมาตรการต่่างๆ เพื่่�อลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียม  และลดโรคไม่่ติิดต่่อ
ตััวชี้้วั� ดั ระดัับความสำำ�เร็็จการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวัังเพื่่อ� ลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมระดัับจังั หวััดจะช่่วยสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินงานและ
พััฒนากลยุุทธ์ก์ ารลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมระดัับจังั หวััดแบบการมีีส่่วนร่่วมของเครืือข่่ายภาคส่่วนต่่างๆ (comprehensive approach) ซึ่่�งประกอบด้้วยมาตรการสำำ�คััญต่่างๆ ได้้แก่่ การจััดทำำ�ข้้อมููลสำำ�หรัับการเฝ้้าระวัังและการติิดตาม  การปรัับลด
ปริิมาณโซเดีียมในอาหารการสร้้างความตระหนัักถึึงความเสี่่�ยง อัันตรายต่่อสุุขภาพสำำ�หรัับประชาชน และการจััดสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างสุุขภาพดีี 
ในปีี ง บประมาณ  พ.ศ. 2565 กองโรคไม่่ ติิ ดต่่ อ  มีีจุุ ด เน้้ น ภายใต้้ ก ารกำำ�กัั บของรองอธิิ บ ดีีกรมควบคุุ ม โรค
(นายแพทย์์ปรีีชา เปรมปรีี) คืือ การขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวัังและลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมระดัับจัังหวััด
ซึ่่ง� เป็็นกิิจกรรมสนัับสนุนุ การแก้้ไขปััญหาการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมเกิิน โดยความร่่วมมืือเครืือข่่ายทั้้ง� ส่่วนกลางและระดัับจังั หวััด
ขัับเคลื่่อ� นให้้จังั หวััดมีีการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวัังอย่่างเป็็นระบบต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ติิดตามสถานการณ์์การบริิโภคเกลืือและโซเดีียมรวมทั้้�งปััจจััย
ที่่�มีีผลต่่อการบริิโภค โดยกระบวนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล การวิิเคราะห์์การแปลผล การสัังเคราะห์์ความรู้้�ที่่�จะนำำ�ไปดำำ�เนิินการ
แก้้ไขปััญหาและการประเมิินการลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียม ข้้อมููลสำำ�หรัับการเฝ้้าระวัังและการติิดตาม ประกอบด้้วย
การสำำ�รวจปริิมาณโซเดีียมในอาหารด้้วยเครื่่อ� งวััดเกลืือในอาหาร (Salt meter) เพื่่อ� ค้้นหาอาหาร  ผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารและแหล่่งอาหาร
ในพื้้�นที่่�ที่มีีปริ
่� ิมาณเกลืือและโซเดีียมสููง และการสำำ�รวจปริิมาณการบริิโภคโซเดีียม จากการประเมิินปริิมาณโซเดีียมในปััสสาวะ
24 ชั่่�วโมง เพื่่�อประมาณการค่่าเฉลี่่ย� การบริิโภคเกลืือและโซเดีียมระดัับจังั หวััด โดยสนัับสนุนุ แนวทางการดำำ�เนิินงาน การพััฒนา
ศัักยภาพเจ้้าหน้้าที่่�ดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ซึ่่�งมีีสำำ�นัักงานป้้องกัันควบคุุมโรคที่่� 1 - 12 ประสานงาน สนัับสนุุนและนิิเทศติิดตาม
การดำำ�เนิินงานและการแก้้ปัญ
ั หาของจัังหวััด เขตสุุขภาพละ 1 จัังหวััด พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีการจััดทำำ�ข้อ้ ตกลงความร่่วมมืือเครืือข่่าย
จัังหวััด เก็็บข้้อมููลเฝ้้าระวััง สัังเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการแก้้ไขปััญหา ดำำ�เนิินการให้้ความรู้้�และความตระหนััก
และการประเมิินผล
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ตััวชี้�วััด
้
1. จัังหวััดเป้้าหมายมีีข้้อมููลเฝ้้าระวัังและนำำ�ไปใช้้วางแผนการดำำ�เนิินงาน 12 จัังหวััด (1 เขต/1 จัังหวััด)
2. ประชาชนในจัังหวััดเป้้าหมายมีีความตระหนัักรู้้�ความเสี่่�ยงการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80
โดยมีี Quick Win ดัังนี้้�

Q1

ขอตกลงขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเฝาระวังและ
การดําเนินงานลด
การบร�โภคเกลือ
และโซเดียมจังหวัด

Q2

รายงานสถานการณ
เฝาระวังการบร�โภคเกลือ
และโซเดียมระดับจังหวัด
ผลการสํารวจความ
ตระหนักความเสี่ยงการ
บร�โภคเกลือและโซเดียม

Q3

จํานวนหนวยงานที่รวม
ดําเนินการปรับเปลี่ยน
สิ�งแวดลอมลดการบร�โภค
เกลือและโซเดียม

ลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียม

Q4

ผลการสํารวจประชาชน
ในจังหวัดมีความตระหนักรู
ความเสีย่ งการบร�โภคเกลือ
และโซเดียมไมนอย
กวารอยละ 80
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ภาคผนวก ก

ปฏิิทิินรณรงค์์การป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
กองโรคไม่่ติิดต่่อ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วััน เดืือน ปีี
29 ตุุลาคม 2564
14 พฤศจิิกายน 2564
10 มีีนาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565
29 กัันยายน 2565

กิิจกรรม
รณรงค์์วัันหลอดเลืือดสมองโลก
รณรงค์์วัันเบาหวานโลก
รณรงค์์วัันไตโลก
รณรงค์์วัันความดัันโลหิิตสููงโลก
รณรงค์์วัันหััวใจโลก

เบอร์์โทรศััพท์์ภายในกองโรคไม่่ติิดต่่อ
กลุ่่�มงาน
กลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป

เบอร์์โทรศััพท์์
0 2590 3893

เบอร์์โทรสาร
0 2590 3893

กลุ่่�มพััฒนาองค์์กร

0 2590 3869

0 2590 3893

กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล

0 2590 3887

0 2590 3893

กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ

0 2590 3867

0 2590 3893

กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร

0 2590 3870

0 2590 3893

กลุ่่�มพััฒนาความร่่วมมืือในประเทศและระหว่่างประเทศ

0 2590 3869

0 2590 3893

กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา

0 2590 3892

0 2590 3893

รายนามผู้้�เรีียบเรีียง
หััวข้้อ

ส่่วนที่่� 1:	ข้้อมููลภาพรวมของหน่่วยงาน
นโยบายด้้านสาธารณสุุข
			
กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล
ผู้้�เรีียบเรีียง
ข้้อมููลทั่่�วไป
• วิิสััยทััศน์์ อำำ�นาจหน้้าที่่� พัันธกิิจ ค่่านิิยมและยุุทธศาสตร์์ของกองโรคไม่่ติิดต่่อ
ผู้้�เรีียบเรีียง

หััวข้้อ

นางนิิตยา พัันธุุเวทย์์

กลุ่่�มพััฒนาองค์์กร

• โครงสร้้างและกรอบอััตรากำำ�ลััง
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาวศศภััสส์์ โกมล
นางสาวศศิิร์์ธา โพธิ์์�จัันทร์์

กลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป

ส่่วนที่่� 2: งบประมาณและการใช้้จ่่ายเงิินงบประมาณประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564
นางสาวศศภััสส์์ โกมล
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาวพััชมณฑ์์ อริิยพััฒนโสภณ

กลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป

รายงานประจำ�ปี 2564
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รายนามผู้้�เรีียบเรีียง (ต่่อ)
หััวข้้อ

ส่่วนที่่� 3: ผลการปฏิิบััติิราชการประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• ผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดกระทรวงสาธารณสุุข
นางสาวสุุพิิน รุ่่�งเรืือง
ผู้้�เรีียบเรีียง

กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล

• ผลการดำำ�เนิินงานตััวชี้้�วััดการประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการ
ผู้้�เรีียบเรีียง

นางสาวปิิยนุุช จัันทร์์อัักษร

กลุ่่�มพััฒนาองค์์กร

• ผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดยุุทธศาสตร์์ กรมควบคุุมโรค
ผู้้�เรีียบเรีียง

นางสาวสุุพิิน รุ่่�งเรืือง

กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล

• ผลการดำำ�เนิินงานโครงการป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อภายใต้้แผนปฏิิบััติิราชการประจำำ�
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้้�เรีียบเรีียง
หััวข้้อ

นางสาววศิินีี ไทพาณิิชย์์

กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล

ผลงานเด่่นประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) การขัับเคลื่่�อนแผนปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข กิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 2 (พ.ศ. 2564 - 2565)
ผู้้�เรีียบเรีียง

นางนัันท์์นภััส ภููมิิถาวร
นายณััฐพล พงษ์์วิิเศษ

กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล

2) การดำำ�เนิินงานพััฒนาคุุณภาพระบบบริิการควบคุุมป้้องกัันโรคไม่่ติิดต่่อ NCD Clinic Plus ปีี 2564
นางสาวณััฐธิิวรรณ พัันธ์์มุุง
กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาวขนิิษฐา ศรีีสวััสดิ์์�
นางสาวประภััสรา บุุญทวีี
นางสาวพนิิดา เจริิญกรุุง
นายวสัันต์์ ทองโม้้
นางสาวศศิิภรณ์์ สารแสง
3) NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีีเด่่นระดัับประเทศปีี 2564
นางสาวณััฐธิิวรรณ พัันธ์์มุุง
กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาวขนิิษฐา ศรีีสวััสดิ์์�
นางสาวประภััสรา บุุญทวีี
นางสาวพนิิดา เจริิญกรุุง
นายวสัันต์์ ทองโม้้
นางสาวศศิิภรณ์์ สารแสง
4) ก้้าวแรกการพััฒนารููปแบบการลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียมระดัับจัังหวััด
ดร.กมลทิิพย์์ วิิจิิตรสุุนทรกุุล
กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาวอััฐสิิมา มาศโอสถ
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รายนามผู้้�เรีียบเรีียง (ต่่อ)
หััวข้้อ

5) การเสริิมสร้้างความรู้้�ด้้านโรคไม่่ติิดต่่อผ่่าน Line Official Account
ดร.กมลทิิพย์์ วิิจิิตรสุุนทรกุุล
กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาวกมลวรรณ ใจงาม
6) เวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิถีีใหม่่ เครืือข่่ายป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ “Virtual NCD Forum 2021”
ดร.ทพญ.ศิิริิวรรณ พิิทยรัังสฤษฎ์์
กลุ่่�มพััฒนาความร่่วมมืือในประเทศ
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาวนููรุุลฮููดา เบ็็ญซอ
และระหว่่างประเทศ
นายยืืนยง คำำ�มููลตา
7) การพััฒนาศัักยภาพกำำ�ลัังคนสาธารณสุุข
ดร.ทพญ.ศิิริิวรรณ พิิทยรัังสฤษฎ์์
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาวธาริิณีี พัังจุุนัันท์์
นางสาวนััตยา ตั้้�งศิิริิกุุล

กลุ่่�มพััฒนาความร่่วมมืือในประเทศ
และระหว่่างประเทศ

8) การพััฒนาการสำำ�รวจและคััดกรองสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงโรคไม่่ติิดต่่อ
(NCD risk behavior survey and screening)
ผู้้�เรีียบเรีียง

นพ.อรรถเกีียรติิ กาญจนพิิบููลวงศ์์
นางสาวสุุธิิดา แก้้วทา

กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา

9) รายงานส่่วนแสดงผลวิิเคราะห์์ข้้อมููลโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (NCDs Dashboard)
นพ.อรรถเกีียรติิ กาญจนพิิบููลวงศ์์
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา
ผู้้�เรีียบเรีียง
นายภาณุุวััฒน์์ คำ�วั
ำ ังสง่่า
หััวข้้อ

ผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) การพััฒนาแนวทางการจััดทำำ�นโยบายสุุขภาพในสถานที่่ทำ� ำ�งาน (Healthy Workplace Policy)
ผู้้�เรีียบเรีียง

ดร.กมลทิิพย์์ วิิจิิตรสุุนทรกุุล
นางสาวณััฐรััตน์์ ศรีีกรุุงพลีี

2) การเข้้าถึึงการวััดความดัันโลหิิตในที่่�สาธารณะ
นพ.อรรถเกีียรติิ กาญจนพิิบููลวงศ์์
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาวเบญจมาศ วัังนุุราช

กลุ่่�มพััฒนานโยบายระดัับประชากร

กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา

3) การพััฒนาศัักยภาพสำำ�หรัับบุุคลากรและเครืือข่่ายด้้านการป้้องกัันควบคุุมโรค NCDs 4.0
นางสาวณััฐธิิวรรณ พัันธ์์มุุง
กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางสาววรััญญา ตรีีเหลา
นางสาวรุ่่�งนภา ลั่่�นอรััญ
นางสาวสุุภาพร หน่่อคำำ�
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รายนามผู้้�เรีียบเรีียง (ต่่อ)
หััวข้้อ

4) การพััฒนาคุุณภาพการบริิการในผู้้�ป่่วยโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
(VDO Clip) ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสาวณััฐธิิวรรณ พัันธ์์มุุง
กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางหทััยชนก เกตุุจุุนา
นางสาวเบญจมาส นาคราช
นางสาวจิิตรา บุุญโพก
นางสาวขวััญชนก ธีีรสาร
5) การพััฒนาตััวชี้้วั� ดั ในการกำำ�กับ 
ั ติิดตาม เพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพงานโรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููง
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้้�เรีียบเรีียง

นางสาวณััฐธิิวรรณ พัันธ์์มุุง
นางหทััยชนก เกตุุจุุนา
นางสาวเบญจมาส นาคราช
นางสาวจิิตรา บุุญโพก
นางสาวขวััญชนก ธีีรสาร

กลุ่่�มพััฒนาคุุณภาพบริิการ

6) การดำำ�เนิินงานพััฒนาองค์์กรของกองโรคไม่่ติิดต่่อ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางนิิตยา พัันธุุเวทย์์
กลุ่่�มพััฒนาองค์์กร
ผู้้�เรีียบเรีียง
หััวข้้อ

ส่่วนที่่� 4: การเฝ้้าระวััง ป้้องกัันควบคุุมโรค 5 มิิติิ
• สถานการณ์์โรคไม่่ติิดต่่อ
ผู้้�เรีียบเรีียง

นพ.อรรถเกีียรติิ กาญจนพิิบููลวงศ์์
นายภาณุุวััฒน์์ คำ�วั
ำ ังสง่่า

• การเฝ้้าระวััง ป้้องกัันควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ 5 มิิติิ
ผู้้�เรีียบเรีียง
นพ.อรรถเกีียรติิ กาญจนพิิบููลวงศ์์
นายภาณุุวััฒน์์ คำ�วั
ำ ังสง่่า
หััวข้้อ

กลุ่่�มเทคโนโลยีี และระบาดวิิทยา

กลุ่่�มเทคโนโลยีี และระบาดวิิทยา

ส่่วนที่่� 5:	ทิิศทางการดำำ�เนิินงานโรคไม่่ติิดต่่อประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• นโยบายด้้านสาธารณสุุข ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้้�เรีียบเรีียง
กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล
• ทิิศทางและกลไกการบริิหารจััดการเชิิงยุุทธศาสตร์์กรมควบคุุมโรค ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้้�เรีียบเรีียง
นางนัันท์์นภััส ภููมิิถาวร
กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล
• จุุดเน้้นการดำำ�เนิินงานป้้องกัันควบคุุมโรคและภััยสุุขภาพ การป้้องกััน ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้้�เรีียบเรีียง

นางนัันท์์นภััส ภููมิิถาวร

กลุ่่�มยุุทธศาสตร์์ แผนและประเมิินผล
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ภาคผนวก ข

ข้้อมููลสถานการณ์์การเฝ้้าระวัังการเสีียชีีวิิตจากโรคไม่่ติิดต่่อ

อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ก่่อนวััยอัันควร (30 - 69 ปีี) ด้้วยโรคหลอดเลืือดสมอง ต่่อประชากร 100,000 คน
จำำ�แนกรายจัังหวััด ปีี พ.ศ. 2563

Q1-25:
Q26-50:
Q51-75:
Q76-100:

อััตราการเสีียชีีวิิตอย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคนต่ำำ��กว่่า 41.9
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 42.0 - 46.8
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 45.9- 53.9
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 54.0 ขึ้้�นไป

รหััสโรคหลอดเลืือดสมอง: I60-I69
แหล่่งข้้อมููล:   
มรณบััตร กระทรวงมหาดไทย
รวบรวม:
กลุ่่�มข้้อมููลข่่าวสารสุุขภาพ กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
วิิเคราะห์์และจััดทำำ�โดย: กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ก่่อนวััยอัันควร (30 - 69 ปีี) ด้้วยโรคหััวใจขาดเลืือด ต่่อประชากร 100,000 คน
จำำ�แนกรายจัังหวััด ปีี พ.ศ. 2563

Q1-25:
Q26-50:
Q51-75:
Q76-100:

รหััสโรคหััวใจขาดเลืือด:
แหล่่งข้้อมููล:   
รวบรวม:
วิิเคราะห์์และจััดทำำ�โดย:

อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน ต่ำำ��กว่่า 22.5
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 22.6- 28.7
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 28.8 - 36.2
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 36.3 ขึ้้�นไป

I20-I25
มรณบััตร กระทรวงมหาดไทย
กลุ่่�มข้้อมููลข่่าวสารสุุขภาพ กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ

รายงานประจำ�ปี 2564
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ก่่อนวัันอัันควร (30 - 69 ปีี) ด้้วยโรคเบาหวาน ต่่อประชากร 100,000 คน
จำำ�แนกรายจัังหวััด ปีี พ.ศ. 2563

Q1-25:
Q26-50:
Q51-75:
Q76-100:

รหััสโรคเบาหวาน:
แหล่่งข้้อมููล:   
รวบรวม:
วิิเคราะห์์และจััดทำำ�โดย:

อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน ต่ำำ��กว่่า 14.2
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 14.3 - 20.4
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 20.5 - 26.6
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 26.7 ขึ้้�นไป

E10-E14
มรณบััตร กระทรวงมหาดไทย
กลุ่่�มข้้อมููลข่่าวสารสุุขภาพ กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ

อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ก่่อนวััยอัันควร (30 - 69 ปีี) ด้้วยโรคความดัันโลหิิตสููงต่่อประชากร 100,000 คน
จำำ�แนกรายจัังหวััด ปีี พ.ศ. 2563

Q1-25:
Q26-50:
Q5175:
Q76-100:

รหััสโรคความดัันโลหิิตสููง:
แหล่่งข้้อมููล:   
รวบรวม:
วิิเคราะห์์และจััดทำำ�โดย:

อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน ต่ำำ��กว่่า 4.1
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 4.2 - 6.3
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 6.4 - 10.1
อััตราการเสีียชีีวิิต (อย่่างหยาบ) ต่่อประชากรแสนคน 10.2 ขึ้้�นไป

I10-I15
มรณบััตร กระทรวงมหาดไทย
กลุ่่�มข้้อมููลข่่าวสารสุุขภาพ กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ

95

number
of death

number
of death

ประเทศ
21,008
กรุุงเทพมหานคร 2,738
รวมเขต 1
1,927
รวมเขต 2
1,062
รวมเขต 3
1,134
รวมเขต 4
2,419
รวมเขต 5
1,892
รวมเขต 6
1,967
รวมเขต 7
1,078
รวมเขต 8
1,073
รวมเขต 9
1,386
รวมเขต 10
1,014
รวมเขต 11
1,728
รวมเขต 12
1,590

โรคหััวใจขาดเลืือด
I20-I25

ประเทศ
31,685
กรุุงเทพมหานคร 3,175
รวมเขต 1
2,848
รวมเขต 2
1,798
รวมเขต 3
1,966
รวมเขต 4
3,216
รวมเขต 5
2,724
รวมเขต 6
3,343
รวมเขต 7
2,009
รวมเขต 8
1,832
รวมเขต 9
2,934
รวมเขต 10
1,604
รวมเขต 11
2,001
รวมเขต 12
2,235

โรคหลอดเลืือดสมอง
I60 - I69

50.4
51.5
50.9
50.6
47.2
51.6
49.8
53.0
52.8
57.8
51.6
49.4
41.5
44.7

30.2
44.2
29.1
26.8
32.8
43.1
35.1
32.6
20.7
19.0
18.5
20.7
37.2
36.1

50.8
51.5
47.9
47.5
48.2
52.2
51.5
52.9
54.0
53.4
48.4
50.2
48.3
52.2

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

32.3
48.9
34.7
30.9
37.8
46.2
37.0
33.3
21.3
19.5
20.6
22.1
39.5
32.5

31,172
3,022
2,839
1,847
1,749
2,853
2,590
3,301
2,026
1,916
3,073
1,653
2,019
2,284

number
of death

47.8
54.1
51.0
53.6
58.4
54.1
50.4
55.4
40.1
34.7
45.5
36.0
45.9
46.5

44.6
51.1
44.1
47.7
49.9
53.5
46.0
55.6
37.0
33.4
41.7
33.6
38.2
48.4

50.9
53.9
49.6
48.9
47.6
55.6
49.8
54.6
51.7
52.9
49.7
50.3
42.9
49.4

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2560 (B.C.)

30,837
2,969
2,931
1,909
1,742
2,856
2,500
3,096
2,069
1,850
3,262
1,713
1,817
2,123

number
of death

47.1
53.3
52.6
55.4
58.3
53.7
48.4
51.4
40.9
33.4
48.2
37.2
41.1
42.9

44.3
49.0
45.4
51.5
53.5
52.2
46.4
53.5
37.3
32.7
42.3
34.7
34.9
45.2

51.5
52.6
49.6
51.2
51.3
54.7
52.5
56.9
51.2
54.0
47.6
50.6
44.1
50.3

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2561 (B.C.)

34,727
3,372
3,106
1,990
1,992
3,141
2,946
3,609
2,280
2,268
3,740
1,832
2,026
2,425

number
of death

53.0
60.6
55.7
57.7
66.9
58.7
56.9
59.3
45.1
40.9
55.2
39.8
45.6
48.8

48.9
54.4
49.0
52.5
54.8
56.8
52.2
59.1
42.1
39.7
46.8
37.7
38.2
51.1

50.7
51.5
50.7
50.2
45.9
54.6
50.5
54.7
52.5
53.8
46.2
51.7
43.8
50.4

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2562 (B.C.)

20,745
2,591
1,824
1,013
999
2,271
1,935
2,022
1,121
1,088
1,493
1,072
1,663
1,653

number
of death

31.8
46.4
32.8
29.4
33.4
43.0
37.7
33.9
22.2
19.7
22.1
23.3
37.8
33.6

29.8
43.4
27.8
25.2
28.2
40.7
34.4
34.0
22.0
18.4
19.6
20.7
36.7
36.8

51.1
53.5
48.7
47.1
47.1
53.1
49.9
54.6
55.5
51.4
48.0
47.8
50.1
51.8

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2560 (B.C.)

20,786
2,608
1,866
1,125
926
2,268
1,939
2,076
1,021
1,093
1,554
1,053
1,581
1,676

number
of death

31.8
46.8
33.5
32.6
31.0
42.7
37.6
34.5
20.2
19.7
23.0
22.9
35.8
33.9

30.3
43.9
29.8
28.5
26.5
42.2
35.9
34.3
18.8
18.5
20.3
21.1
35.5
38.1

52.1
53.7
51.2
48.2
47.7
55.7
52.4
54.5
52.2
51.7
47.9
50.0
51.7
53.7

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2561 (B.C.)

20,556
2,514
1,910
1,112
1,028
2,182
1,776
1,965
1,087
1,186
1,521
1,039
1,616
1,620

number
of death

31.4
45.2
34.3
32.3
34.5
40.8
34.3
32.3
21.5
21.4
22.5
22.6
36.4
32.6

30.0
44.8
30.3
27.1
29.2
41.1
32.2
33.8
19.4
19.7
19.9
19.2
35.8
37.9

52.6
56.8
51.0
46.4
47.4
56.9
51.7
57.5
50.8
51.1
48.3
46.3
51.5
55.9

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2562 (B.C.)

number
of death

21,309
2,522
1,811
1,180
975
2,267
1,872
2,094
1,241
1,191
1,645
1,147
1,662
1,702

number
of death

34,545
3,123
3,067
2,005
1,903
3,135
2,834
3,478
2,490
2,401
3,763
1,954
2,067
2,325

อััตราการเสีียชีีวิิตจากโรคหััวใจขาดเลืือด (I20 - I25) ต่่อประชากรแสนคน ระหว่่างปีี พ.ศ. 2559 - 2563 จำำ�แนกรายเขตสุุขภาพ

45.3
51.3
45.7
48.3
55.6
56.6
48.8
55.4
37.7
35.1
41.6
32.3
37.0
43.4

2559 (B.C.)

48.7
56.7
51.3
52.2
65.5
61.4
53.2
56.6
39.8
33.2
43.5
35.0
45.7
45.7

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2559 (B.C.)

อััตราการเสีียชีีวิิตจากโรคหลอดเลืือดสมอง (I60 - I69) ต่่อประชากรแสนคน ระหว่่างปีี พ.ศ. 2559 - 2563 จำำ�แนกรายเขตสุุขภาพ

49.2
51.6
49.4
55.1
55.8
57.0
53.1
57.4
42.8
41.1
45.8
40.5
42.8
48.4

51.4
52.5
51.7
52.1
48.4
55.3
53.6
55.8
49.0
52.7
44.9
52.1
48.5
50.2

32.6
45.7
32.6
34.5
33.0
42.2
36.2
34.2
24.7
21.6
24.4
25.0
37.4
34.2

31.3
45.2
28.1
30.0
27.5
45.0
35.3
36.3
20.3
21.0
21.3
22.2
36.6
37.4

53.0
57.0
50.0
48.1
46.6
60.4
53.9
58.6
46.6
54.2
47.7
48.6
51.6
53.0

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2563 (B.C.)

52.8
56.6
55.2
58.5
64.5
58.4
54.8
56.8
49.5
43.5
55.8
42.6
46.5
46.7

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2563 (B.C.)
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กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

number
of death

number
of death

7,930
409
1,199
543
497
559
782
578
383
435
452
422
518
1,153

โรคความดัันโลหิิตสููง
I10-I15

ประเทศ
กรุุงเทพมหานคร
รวมเขต 1
รวมเขต 2
รวมเขต 3
รวมเขต 4
รวมเขต 5
รวมเขต 6
รวมเขต 7
รวมเขต 8
รวมเขต 9
รวมเขต 10
รวมเขต 11
รวมเขต 12

ประเทศ
14,487
กรุุงเทพมหานคร
919
รวมเขต 1
1,095
รวมเขต 2
619
รวมเขต 3
563
รวมเขต 4
1,046
รวมเขต 5
1,056
รวมเขต 6
1,111
รวมเขต 7
1,973
รวมเขต 8
1,761
รวมเขต 9
1,246
รวมเขต 10
1,210
รวมเขต 11
689
รวมเขต 12
1,199

โรคเบาหวาน
E10-E14

50.3
40.5
48.1
44.1
49.6
46.3
46.9
49.3
51.2
58.0
53.5
51.2
46.7
55.3

7.4
4.2
10.0
8.6
9.3
7.2
9.8
6.9
4.6
6.3
3.8
4.8
6.1
18.6

33.0
33.0
26.4
29.7
31.2
37.7
34.8
38.4
33.9
43.9
30.5
28.0
26.4
37.0

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

12.2
7.3
21.6
15.8
16.6
10.7
15.3
9.8
7.6
7.9
6.7
9.2
11.8
23.6

14,322
796
1,032
550
576
866
999
1,152
2,060
1,712
1,436
1,314
661
1,168

number
of death

2560 (B.C.)

22.0
14.2
18.6
16.0
19.2
16.4
19.4
19.3
40.7
31.0
21.3
28.6
15.0
23.8

20.0
10.9
15.4
12.6
17.1
13.3
17.0
16.3
38.6
31.1
19.2
26.5
13.3
27.9

49.7
43.8
47.5
43.5
49.7
45.6
47.6
45.8
53.0
55.1
49.0
49.9
45.8
55.7

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

14,305
747
1,087
668
527
933
1,076
1,229
2,060
1,625
1,460
1,139
600
1,154

number
of death

2561 (B.C.)

21.9
13.4
19.5
19.4
17.6
17.6
20.8
20.4
40.7
29.4
21.6
24.8
13.6
23.3

19.3
9.5
16.8
16.1
14.8
15.0
17.6
17.1
33.9
28.3
19.1
23.4
12.0
26.8

48.4
40.4
49.7
45.8
46.9
48.0
46.3
45.8
46.7
53.2
48.1
51.4
46.2
54.9

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

16,589
916
1,158
837
717
1,191
1,217
1,722
2,209
1,746
1,672
1,183
733
1,288

number
of death

2562 (B.C.)

25.3
16.5
20.8
24.3
24.1
22.3
23.5
28.3
43.7
31.5
24.7
25.7
16.5
25.9

22.0
11.9
17.2
18.0
21.3
18.1
19.9
22.8
36.4
30.9
21.0
23.7
14.2
30.4

47.7
41.5
47.7
41.0
49.5
45.9
46.7
44.3
46.9
54.4
46.4
50.2
45.2
56.4

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

16,388
850
1,196
677
704
1,123
1,341
1,670
2,229
1,817
1,572
1,371
676
1,162

number
of death

8,525
319
1,232
586
529
559
759
640
462
457
722
560
453
1,247

number
of death

13.1
5.7
22.2
17.0
17.7
10.6
14.8
10.7
9.1
8.3
10.7
12.2
10.3
25.4

7.5
4.1
10.0
8.4
10.0
7.0
9.5
6.8
5.3
4.8
5.1
6.6
4.8
19.5

31.4
40.8
25.8
27.1
31.6
37.2
35.0
34.4
32.3
32.2
25.6
29.1
24.3
36.5

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2560 (B.C.)

8,590
330
1,278
635
551
520
742
639
492
418
755
411
431
1,388

number
of death

13.1
5.9
22.9
18.4
18.4
9.8
14.4
10.6
9.7
7.6
11.2
8.9
9.7
28.1

7.2
3.6
9.8
9.2
12.2
6.3
7.9
6.7
4.4
4.3
5.0
4.7
4.4
19.5

29.8
34.8
24.6
27.6
37.0
36.3
30.3
34.6
25.4
31.1
24.2
28.7
23.7
33.1

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2561 (B.C.)

9,313
351
1,343
781
687
639
810
650
591
469
795
415
456
1,326

number
of death

14.2
6.3
24.1
22.7
23.1
11.9
15.6
10.7
11.7
8.5
11.7
9.0
10.3
26.7

7.1
3.7
9.9
9.8
13.3
6.9
8.2
5.6
4.5
5.3
4.8
4.2
5.2
16.8

27.6
33.9
23.6
23.8
32.2
32.9
29.0
28.9
21.8
35.0
22.3
25.5
26.5
30.3

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2562 (B.C.)

9,303
317
1,301
785
578
585
803
658
634
517
865
503
389
1,368

number
of death

อััตราการเสีียชีีวิิตจากโรคความดัันโลหิิตสููง (I10 - I15) ต่่อประชากรแสนคน ระหว่่างปีี พ.ศ. 2559-2563 จำำ�แนกรายเขตสุุขภาพ

20.6
11.7
16.6
14.5
16.7
16.5
17.8
17.1
35.9
33.9
18.3
25.3
14.4
28.8

2559 (B.C.)

22.3
16.4
19.7
18.0
18.8
20.0
20.6
18.8
39.0
32.0
18.5
26.4
15.7
24.5

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2559 (B.C.)

อััตราการเสีียชีีวิิตจากโรคเบาหวาน (E10 - E14) ต่่อประชากรแสนคน ระหว่่างปีี พ.ศ. 2559 - 2563 จำำ�แนกรายเขตสุุขภาพ
2563 (B.C.)

21.1
11.0
18.0
15.2
18.9
17.3
20.8
22.4
36.4
29.5
18.4
25.4
13.3
25.7

46.4
41.1
48.5
42.5
44.3
46.7
44.3
45.4
46.6
50.0
43.2
46.5
46.2
53.3

14.2
5.7
23.4
22.9
19.6
10.9
15.5
10.7
12.6
9.4
12.8
11.0
8.8
27.5

7.1
4.1
9.9
10.4
10.5
6.1
8.3
5.8
5.5
5.0
4.6
4.5
3.7
18.9

27.7
41.0
24.5
25.1
30.1
32.0
29.5
29.8
24.6
29.6
19.7
22.5
22.4
33.3

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

2563 (B.C.)

25.1
15.4
21.5
19.8
23.9
20.9
25.9
27.3
44.3
32.9
23.3
29.9
15.2
23.4

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)
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7,421
440
1,930
448
471
577
599
672
313
258
498
292
476
447

ประเทศ
กรุุงเทพมหานคร
รวมเขต 1
รวมเขต 2
รวมเขต 3
รวมเขต 4
รวมเขต 5
รวมเขต 6
รวมเขต 7
รวมเขต 8
รวมเขต 9
รวมเขต 10
รวมเขต 11
รวมเขต 12

2559 (B.C.)

11.4
7.9
34.7
13.0
15.7
11.0
11.7
11.4
6.2
4.7
7.4
6.4
10.9
9.1

5.2
3.2
12.9
6.6
7.2
4.9
5.3
5.3
3.2
2.9
3.3
3.4
4.9
5.2

24.6
23.2
21.1
27.9
25.5
25.1
24.4
25.0
28.4
34.1
24.3
28.8
23.1
26.8

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

6,762
317
1,701
425
353
471
537
635
295
301
473
295
429
530

number
of death

2560 (B.C.)

10.4
5.7
30.6
12.3
11.8
8.9
10.4
10.6
5.8
5.4
7.0
6.4
9.7
10.8

4.6
2.6
11.1
5.0
5.3
4.5
4.5
4.3
2.8
3.0
3.7
2.9
4.0
6.1

24.0
25.9
20.8
22.4
24.9
28.2
23.5
21.7
26.8
30.6
28.3
24.7
21.0
26.8

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

6,728
367
1,601
410
383
484
556
593
297
321
503
273
440
500

number
of death

2561 (B.C.)

10.3
6.6
28.7
11.9
12.8
9.1
10.8
9.8
5.9
5.8
7.4
5.9
9.9
10.1

4.7
2.6
10.6
4.9
4.9
4.3
5.2
4.8
3.2
3.2
3.4
3.0
4.5
6.1

24.8
22.9
21.2
22.7
21.4
26.7
26.6
26.6
30.3
30.8
24.7
27.1
23.4
29.0

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

6,903
368
1,654
478
403
477
575
641
347
264
506
239
448
503

number
of death

2562 (B.C.)

10.5
6.6
29.7
13.9
13.5
8.9
11.1
10.5
6.9
4.8
7.5
5.2
10.1
10.1

4.7
2.8
10.5
5.7
5.7
4.7
4.7
4.8
3.1
2.2
3.5
2.2
5.2
7.2

24.7
24.5
20.4
22.8
23.6
29.8
23.3
25.1
25.6
25.8
25.5
23.4
27.0
34.2

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

5,966
311
1,349
437
343
430
484
559
287
277
477
297
362
353

number
of death

2563 (B.C.)

9.1
5.6
24.3
12.8
11.6
8.0
9.4
9.1
5.7
5.0
7.1
6.5
8.1
7.1

4.1
3.0
8.6
5.1
4.5
4.0
4.3
4.7
3.0
2.2
2.9
3.2
3.9
4.8

25.0
30.2
20.5
22.0
21.9
28.4
25.4
28.4
29.6
24.9
22.2
26.9
25.4
32.9

Cause
Premature Proportion of
specific
mortality aged 30 - 69
Mortality
rate
year deaths
rate
(30 - 69 years)
(%)

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 10 มกราคม 2565 แหล่่งข้้อมููล:   มรณบััตร กระทรวงมหาดไทย รวบรวม: กลุ่่�มข้้อมููลข่่าวสารสุุขภาพ กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข วิิเคราะห์์และจััดทำำ�โดย: กลุ่่�มเทคโนโลยีีและระบาดวิิทยา กองโรคไม่่ติิดต่่อ

number
of death

โรคทางเดิินหายใจ
อุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
J40-J44

อััตราการเสีียชีีวิิตจากโรคทางเดิินหายใจอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง (J40 - J44) ต่่อประชากรแสนคน ระหว่่างปีี พ.ศ. 2559 - 2563 จำำ�แนกรายเขตสุุขภาพ
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