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: สำ�นักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
: คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ปี 2560
: สำ�นักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
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สารจากผู้อ�ำนวยการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้กำ� หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุก
มิติ เพื่อลดการเจ็บป่วย มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาคบนพื้น
ฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
ก�ำลังคนด้านสาธารณสุข ทั้งความรู้ ทักษะ การสร้างขวัญ
ก�ำลังใจ เพือ่ สร้างความมัน่ คงและความผาสุกของสังคมไทย
และสังคมโลก
การด�ำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา ส�ำนักโรคไม่
ติดต่อได้ด�ำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  
มีหลายเรือ่ งทีม่ คี วามก้าวหน้ามาเป็นล�ำดับ ระยะต่อไปในปี
2561 จะมุง่ เน้นการปรับบทบาทให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสภาวะแวดล้อมทางสังคม เพือ่ นาํ องค์กรไปสูค่ วามเป็น
เลิศทั้งด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ โดย
การขับเคลือ่ นเชิงนโยบายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
(พ.ศ. 2554-2563) แผนป้องกันการจมน�ำ้ ระดับชาติ (พ.ศ.
2560-2564) รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อน�ำไปสู่
การปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม เน้นการด�ำเนินงานแบบบูรณา
การภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดย
เฉพาะในพื้นที่เป้าหมายระดับอ�ำเภอ

รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักโรค        
ไม่ตดิ ต่อเป็นเอกสารเพือ่ รวบรวมผลการด�ำเนินงานด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและเผยแพร่
ให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน เนื้อหาในรายงานประกอบด้วย นโยบายและ
ทิศทางการด�ำเนินงาน สถานการณ์โรค ผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ รวมทั้งผลงานเด่นและกิจกรรม
ต่างๆ  ในปีงบประมาณ 2560
ผลการด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ
ปีงบประมาณ 2560 สามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้นั้น เพราะ
ได้รบั การสนับสนุนจากคณะผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบควบโรค ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรส�ำนัก
โรคไม่ตดิ ต่อ และความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ บุคลากรทุกท่านของ
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อทีไ่ ด้รว่ มกันจัดท�ำรายงานประจ�ำปีครัง้ นี้

(นายแพทย์ดิเรก  ข�ำแป้น)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
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ส่วนที่ 1 นโยบายด้านสาธารณสุข

1

- นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจ�ำปี 2560
- ทิศทางการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บของ
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ ประจ�ำปี 2560
- ทิศทางการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
ประจ�ำปี 2561
- ปฏิทินรณรงค์ด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

9

- วิสัยทัศน์ อ�ำนาจหน้าที่ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
- ท�ำเนียบผู้บริหารส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
- โครงสร้างส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
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ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
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แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
NCD Forum 2017
D-RTI (District-Road Traffic Injury)/City Road Traffic Injury: CITY RTI
ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)
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ส่วนที่ 4 สถานการณ์และผลการด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
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- สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ (NCD) สถิติการป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
◌ ดัชนีภาระโรคหรือเครื่องชี้ภาวะสุขภาพส�ำหรับโรคไม่ติดต่อ
◌ สถานการณ์การเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อส�ำคัญ 5 โรค
ระหว่างปี 2555-2559
- ผลการด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ประจ�ำปี 2560
◌ ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
◌ ผลงานส�ำคัญในการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

26
26
29

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

34
34
36

		
สถานการณ์และผลการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
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จากอุบัติเหตุทางถนน
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- สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
- ผลการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (RTI)
◌ ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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สถานการณ์และผลการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
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จากสาเหตุอื่นๆ
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- สถานการณ์เสียชีวิตจากการจมน�้ำของเด็กในประเทศไทยปี 2560
- สถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
- ผลการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
◌ ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
◌ ผลงานส�ำคัญในการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
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เบอร์โทรศัพท์ภายในส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
รายนามผู้เรียบเรียง
อัตราก�ำลังของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
สรุปโครงการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปี 2560 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ผลการด�ำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
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แผนภาพที่ 1 อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ต่อแสนประชากร ระหว่าง
ปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

30

แผนภาพที่ 2 อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี จากโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555- 2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

30

แผนภาพที่ 3 อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี
2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

30

แผนภาพที่ 4 อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี จากโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25)
ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

31

แผนภาพที่ 5 อัตราตายโรคเบาหวาน (E10-E15) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 25552559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

31

แผนภาพที่ 6 อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69ปี จากโรคเบาหวาน (E10-E15)
ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

31

แผนภาพที่ 7 อัตราตายจากภาวะความดันโลหิตสูง (I10-I15) ต่อแสนประชากร
ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ
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แผนภาพที่ 8 อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี จากภาวะความดันโลหิตสูง (I10-I15)
ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ
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แผนภาพที่ 9 อัตราตายโรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง (J40-J44) ต่อแสนประชากร
ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

33

แผนภาพที่ 10 อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69ปี จากโรคทางเดินหายใจอุดกั้น
เรื้อรัง (J40-J44) ต่อแสน ประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนก
ตามเขตสุขภาพ
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แผนภาพที่ 11 ร้ อ ยละของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานรายใหม่ จ ากกลุ ่ ม เสี่ ย งเบาหวาน
ปีงบประมาณ 2560

34

แผนภาพที่ 12 ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีค่ วบคุมได้เปรียบเทียบปี 2559 และ 2560
จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ (เกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40)

35

แผนภาพที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้เปรียบเทียบปี 2559
และ 2560 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ (เกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50)

35

แผนภาพที่ 14 ร้อยละของผูป้ ว่ ย DM/HT ทีไ่ ด้รบั การประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดโรค
หัวใจ และหลอดเลือด จ�ำแนกรายเขตบริการสุขภาพ ปี 2560
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แผนภาพที่ 15 การประเมินผลลัพธ์การด�ำเนินงาน NCD คุณภาพของโรงพยาบาล
ตาม 6 องค์ประกอบของระบบ Chronic Care Model

42

แผนภาพที่ 16 ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน NCD คุณภาพ และการให้บริการตาม
6 องค์ประกอบของระบบ Chronic Care Model ทั้ง 15 ตัวชี้วัด
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แผนภาพที่ 17 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้ ปี 2560
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แผนภาพที่ 18 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตที่ควบคุมได้ ปี 2560

43

แผนภาพที่ 19 จ�ำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ปี พ.ศ. 2543-2559

46

แผนภาพที่ 20 จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนจ�ำแนกตามกลุม่ อายุปี พ.ศ. 2559
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แผนภาพที่ 21 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ�ำแนกตามพาหนะ
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ส่วนที่

1

นโยบายด้านสาธารณสุข

นโยบายของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นโยบาย
1. ให้ความส�ำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด�ำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพือ่ เทิดพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกมิติ
3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครอง          
ผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมน�ำ ร่วมท�ำและร่วมรับผิดชอบด้วย
เป็นการอภิบาลแบบเครือข่ายเอื้ออ�ำนวยระบบสุขภาพแห่งชาติเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลังการบริหารก�ำลังคน และ
การบริหารข้อมูลสุขภาพเพือ่ สนับสนุนการปฏิรปู สาธารณสุขและปฏิรปู ประเทศเพือ่ ให้พลเมืองไทยมีสขุ ภาพแข็งแรง
5. ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาก�ำลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู้ทักษะ การผลิต การใช้การสร้างขวัญก�ำลังใจภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
6. วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพื่อประสิทธิผลที่ดีต่อสุขภาวะของ
ประชาชน
8. สนับสนุนกลไกการท�ำงานสาธารณสุขให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและ
สังคมโลก

ค่านิยม
ซื่อสัตย์
ตรวจสอบได้โปร่งใส

สามัคคี
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน

มีความรับผิดชอบ
กล้าหาญท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง

แนวทางการทำ�งาน
1.
2.
3.
4.

ก�ำหนดค่านิยมร่วมกันเพื่อปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมายคือให้คนไทยมีสุขภาพดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนองนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล
สานต่อนโยบายและโครงการในอดีตและปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์
สร้างสามัคคีเพื่อให้บุคลากรโดยส่วนรวมมีความสุขเหมือนชื่อกระทรวง
ให้ไว้ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายปี 2560
เน้น “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคี วามสุข”

เป้าหมาย:

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่
รวมพลังสังคมเพื่อประชาชน
สุขภาพดี

ค่านิยม:   

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

พัฒนาและอภิบาลระบบ
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน

M O P H

1. Mastery เป็นนายตัวเอง หมายถึง สามารถบังคับตนเองได้ ลดโลภ โกรธ หลง ท�ำเพื่อผู้อื่น คือภาวะผู้น�ำ
2. Originality รู้จัดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา
3. People Centered Approach ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จะด�ำเนินการสิง่ ใดขอให้นกึ ถึงประชาชนก่อน ให้ถาม
ตัวเองเสมอว่าท�ำแล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไร
4. Humility คือ มีความนอบน้อมถ่อมตน ซึ่งจะท�ำให้เราเข้าได้กับทุกที่ทุกคน เสมือนเป็นน�้ำที่แทรกซึมได้ทุกที่ หน้าที่
จะต้องท�ำให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

พัฒนาความเป็นเลิศ

4 ด้าน

1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P Excellence) ที่จะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่
2. ด้านการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีการประสานเครือข่าย
รพ.ทั้งประเทศในทุกสังกัด รวมถึงภาคเอกชนจะต้องมีการร่วมมือกันในการพัฒนาบริการ
3. ด้านการพัฒนาคน (People Excellence) บุคลากรต้องมีความมั่นคงในคุณธรรมและมีปัญญาที่จะพัฒนา สิ่งต่างๆ
พร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
4. ด้านระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม (Governance Excellence) ให้คุณค่าผู้ป่วยด้วยการเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานประจำ�ปี 2560
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ส่วนที่ 1 นโยบายด้านสาธารณสุข

พันธกิจ:

วิสัยทัศน์:

ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กรมควบคุมโรค ประจ�ำปี 2560

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค ในฐานะเป็นผูอ้ ภิบาลระบบป้องกัน
ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพของประเทศการปกป้ อ ง
ประชาชนให้พ้นจากโรคและภัยสุขภาพจึงเป็นพันธกิจ          
ที่ส�ำคัญ ที่จ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบที่ดีอยู่แล้วให้เข้มแข็ง
มากขึ้น และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความพร้อม
สามารถรับมือกับโรคและภัยสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างทันการณ์
(Prevent -Detect - Response)
การพั ฒ นาระบบระบบป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและ         
ภัยสุขภาพให้มีความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพนั้น ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง         
ที่เรียกว่า การขับเคลื่อนด้วยพลังประชารัฐ หมายถึง          
การประสานพลังทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ประชาชน ตลอดจน
ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนและประชาสังคม นอกจากนี้ การ
พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และการคิดค้นน�ำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในระบบสุขภาพก็มีความ
ส� ำ คั ญ ซึ่ ง พวกเราจ� ำ เป็ น ต้ อ งตามให้ ทั น กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิตอล และยุทธศาสตร์ชาติ
Model Thailand 4.0 และน�ำมาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อยก

ระดับระบบการท�ำงานป้องกันควบคุมโรคให้มคี วามเป็นมือ
อาชีพ เป็นกรมอัจฉริยะ (Smart Department) มากขึ้น
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำเป็นต้องมี
จังหวะก้าวเดิน ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคม
ภายนอก สอดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล กระทรวง
สาธารณสุ ข สามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน รวมทัง้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายการ
ลดปัจจัยเสี่ยง ลดโรคและภัยสุขภาพกรมควบคุมโรคได้ให้
ความส�ำคัญการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
กฎหมาย เป็นเครื่องมือก�ำหนดมาตรการ แนวทางการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพไปสูป่ ระชาชน ชุมชน สังคม
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ                
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ ให้บรรลุเป้าหมายทิศทางและกลไกการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 สู่การบรรลุวิสัยทัศน์

“
”

เป็นองค์กรชั้นน�ำระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ
เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ
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5. พั ฒ นาศู น ย์ ต อบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลสูงสุดทุกจังหวัด
6. เร่งรัดพัฒนารูปแบบการควบคุมโรคในเขตเมือง
ให้สามารถขยายผลทันสถานการณ์ปัญหาเมืองใหญ่
7. บูรณการอ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งกับระบบ
สุขภาพอ�ำเภอในการลดโรคทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญเชิงคุณภาพ
8. ขับเคลือ่ นพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
ให้การด�ำเนินงานเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพระดับจังหวัด
และระดับอ�ำเภอ
9. บริหารความเสีย่ งให้บรรลุเป้าหมายความส�ำเร็จ
ระยะสั้น (Small Success) 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน ตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ของกรมฯ และหน่วยงาน
10. เร่งรัดติดตามผลงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ได้ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2560
และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาล

ทัง้ นี้ ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ได้อาศัย 6 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของกรมควบคุมโรคที่
ผ่านทบทวนและปรับปรุงให้ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยต่างๆ ทีเ่ ป็นพลวัต สูก่ ารลดปัญหาโรคและภัยคุกคาม
ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนางานด้านสุขภาพให้มคี วามต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนต่อไป

(นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
19 ตุลาคม 2559
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โดยมีงานตามนโยบาย 10 เรื่อง ดังนี้
1. ให้ ค วามส� ำ คั ญ สู ง สุ ด ต่ อ โครงการตามพระ
ราชด�ำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เช่น หนอนพยาธิ
พยาธิใบไม้ตับ เป็นต้น
2. เร่งรัดด�ำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
บูรณาการชาติ กระทรวง และกรม เช่น กลุ่มวัย พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ ดิจทิ ลั ขยะและสิง่ แวดล้อม วิจยั ปราบปราม
ทุจริต บังคับใช้กฎหมาย โรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย (ATM)
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น (EOC) ที ม ตระหนั ก                         
รู้สถานการณ์ (SAT)
3. ด�ำเนินการเชิงรุกในกลุม่ เสีย่ ง/พืน้ ทีเ่ สีย่ ง ตามจุด
เน้นแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โรคไม่ตดิ ต่อ
และปัจจัยเสี่ยง โรคจากอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อ
และการพัฒนาเชิงระบบ
4. ด�ำเนินการตามกรอบ 36 แผนปฏิบัติราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ให้ได้ตามเป้าหมาย
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ปฏิทินรณรงค์ด้านโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
วัน/เดือน
5 พฤศจิกายน 2560



22-23 พฤศจิกายน 2560



ตุลาคม–พฤศจิกายน 2560



28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
มกราคม 2561
มีนาคม 2561






เมษายน 2561
(ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
เมษายน  - มิถุนายน 2561
เมษายน – มิถุนายน 2561
สัปดาห์ที่ 2
ของเดือนพฤษภาคม 2561
สิงหาคม 2561











สิงหาคม 2561



กันยายน 2561



8

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

กิจกรรม / รณรงค์
กิจกรรมรณรงค์วนั เบาหวานโลก “ผูห้ ญิงและเบาหวาน...ป้องกันวันนี้
เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า”
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันการบาด
เจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุปี 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานผู้ก่อการดี
(Merit Maker) ป้องกันการจมน�้ำ
ช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลปีใหม่
เวทีสัมมนา : Merit Maker...Drown No More
“สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน�้ำ”
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไตเรื้อรังผ่านนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์
วิจารณ์-ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัปดาห์
โรคไต (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม)
ช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์
ลงพื้นที่สนับสนุนวิชาการ/ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด�ำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้ม
กิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคหัวใจขาดเลือด ผ่านนิตยสารสยามรัฐ
สัปดาห์วิจารณ์ (10 สิงหาคม)
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันหัวใจโลก                            
(วันหัวใจโลกตรงกับวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี)

ส่วนที่
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ส่วนที่

3

ผลงานเด่นในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ

แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564)

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ในปัจจุบนั สถานการณ์ของกลุม่
โรคไม่ตดิ ต่อเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึง่ ของประเทศไทย
และอันดับหนึ่งของโลก ทั้งในมิติของจ�ำนวนการเสียชีวิต
และภาระโรคโดยรวมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหน่วย
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ และด� ำ เนิ น งานตาม
มาตรการต่างๆ เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน
และลดตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ตดิ ต่อ โดยในปี 2560
เราได้ ร ่ ว มกั น จั ด ท� ำ แผนการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค            
ไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในรูปคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการยกร่างแผนฯ โดยได้ด�ำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์
การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ระดั บ ชาติ 5 ปี           
(พ.ศ. 2560 – 2564) ตามค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุข           
ที่ 345/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
2. แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการยกร่ า งแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามค�ำสั่งคณะกรรมการยก       
ร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ 1/2560 ลงวันที่
7 มีนาคม พ.ศ. 2560
3. ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่               
23 มกราคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั ย นาทนเรนทร                          
ตึกส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. ด�ำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะอนุกรรมการที่ 1, 5 และ 6
เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต กรม
ควบคุมโรค
5. ด�ำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะอนุกรรมการที่ 3 เมือ่ วันที่
23 มี น าคม2560 ณ ห้ อ งประชุ ม สมบู ร ณ์ วั ช โรทั ย              
กรมอนามัย
6. ด�ำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ
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5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะอนุกรรมการที่ 2 เมือ่ วันที่
27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักโรคไม่ติดต่อ            
กรมควบคุมโรค
7. ด�ำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะอนุกรรมการที่ 4 เมือ่ วันที่
30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต กรมควบคุมโรค
8. ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที                 ่
7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั ย นาทนเรนทร                
ตึกส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9. ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที               ่
15 มิ ถุ น ายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั ย นาทนเรนทร                          
ตึกส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10. จัดพิมพ์หนังสือ และวีดิทัศน์ แผนยุทธศาสตร์
การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ระดั บ ชาติ 5 ปี            
(พ.ศ. 2560 – 2564)  
11. กระทรวงสาธารณสุขน�ำเสนอแผนฯ ดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรี
ซึ่งแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) นับเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการ          
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยมุง่ เน้นการจัดการกับโรคไม่ตดิ ต่อในประชากรกลุม่ เสีย่ ง
ผูป้ ว่ ย ประชาชนทัว่ ไป รวมถึงการบูรณาการในการด�ำเนินงาน
เพือ่ การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม  โรคไม่ตดิ ต่อจาก ทุก
ภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน
บริการสุขภาพให้เกิดความเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหา       
ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งยังปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข) เนือ้ หาของแผนฯ จะเน้นทีก่ ารสร้างการ
มีส่วนร่วมการส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในการดูแล
สุ ข ภาพด้ ว ยตนเอง อี ก ทั้ ง เน้ น การบู ร ณาการกั บ แผน          
ยุทธศาสตร์อื่นๆ พร้อมกับการวิเคราะห์สถานการณ์โรค       
ไม่ติดต่อและสถานการณ์ระบบการด�ำเนินงานด้านโรค        

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาและเห็นชอบ “แผนการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)” และแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อใช้
เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เป็นทิศทางการด�ำเนินงานลดภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกัน
ได้ รวมทัง้ ให้ บูรณาการการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทัง้ นี้ แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับนี้ จะเป็นกลไกที่ส�ำคัญ         
ในการด�ำเนินงานการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อที่ทันต่อสถานการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พั ฒ นางานด้ า นสุ ข ภาพและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ภาพการประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โดยมีศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ
นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมยกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้บรรลุ
9 เป้าหมาย โดยมี นายแพทย์อษั ฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ ดิเรก ข�ำแป้น ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อพร้อมทัง้
นพ.ยงยศ ธรรมวุฒผิ อู้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ไี ทย ร่วมเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมธีระ รามสูตร อาคาร 8 ชัน้ 3
กรมควบคุมโรค
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ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ไม่ตดิ ต่อในระยะ 5 ปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ให้สกู่ ารบรรลุวสิ ยั ทัศน์ ประสานในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อให้
“ประชาชนสุขภาพดี ปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดี และสร้างให้เกิดผลผลิต
ป้องกันได้ (A Country free of the avoidable burden ตามมาตรฐานสูงสุดในทุกกลุ่มอายุ และโรคต่างๆ เหล่านี้
of Non - Communicable Diseases) โดยมี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนา
เป้าประสงค์ “ลดภาระการป่วย การตาย และความพิการ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ภายในปี พ.ศ. 2564” โดยมี 6
ที่ป้องกันได้ อันมีผลสืบเนื่องจากโรคไม่ติดต่อ ด้วยวิธีการ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ร่วมมือระหว่างภาคีภาคส่วนหลากหลายสาขาและการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ : 1 พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิน่ และภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ : 4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ : 5 ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์ที่ : 6 พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานอย่างบูรณาการ

NCD Forum 2017
การจัดประชุมวิชาการ “มหกรรมสุขภาพโรคไม่ตดิ ต่อ”
(NCD Forum) ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553
เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งจากภาค
วิชาการ ภาคประชาสังคม และภาครัฐ โดยมีส�ำนักงาน     
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก ต่อมาในปี
2557 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมมหกรรมสุขภาพ       
โรคไม่ตดิ ต่อเป็นครัง้ แรก และครบวาระการเป็นเจ้าภาพอีกครัง้
ในปี 2560 โดยเนื้อหาของการประชุมจะเน้นประเด็นและ
สาระส�ำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
“Thailand 4.0” คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการ
สานพลังประชารัฐ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน        
รวมทั้งการน�ำนวัตกรรม/เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ ป ระชาชนคนไทยมี

คุณภาพชีวิตที่ดี  โดยจัดงานภายใต้ Theme “ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์บูรณาการโรคไม่ติดต่อยุคไทยแลนด์ 4.0”
ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560 ณ อิมแพคฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างเครือข่าย
การท�ำงานด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ องค์ความรู้
ใหม่ๆ และ Best Practice ในการจัดระบบบริการโรค      
ไม่ติดต่อ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ จ�ำนวน 1,541 คน โดยมี
เครือข่ายร่วมสนับสนุนงบประมาณและด�ำเนินการจัดงาน
ประกอบด้ วย ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
กระทรวงสาธารณสุ ข สถาบั น โรคไตภู มิ ร าชนคริ น ทร์
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) และภาคีเครือข่ายอื่นๆ

ภาพพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017)
ที่ประกอบไปด้วยภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการจัดงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข

การจัดงานภายใต้ Theme “Thailand 4.0”         
เป็นจุดตั้งต้นที่คณะท�ำงานต้องพัฒนาการด�ำเนินงานเพื่อ
ตอบโจทย์นี้ จึงได้รเิ ริม่ น�ำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
จัดการประชุมเป็นครัง้ แรก โดยได้จดั ท�ำ Application เพือ่
ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมฯ รวมทั้งใส่
เอกสารประกอบการประชุมทีผ่ ปู้ ระชุมสามารถดาวน์โหลด
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เอกสารและประเมินผลความพึงพอใจผ่านสมาร์ทโฟนได้
ซึ่งการใช้ application ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และ
ลดขั้ น ตอนในการลงทะเบี ย นหน้ า งานรวมทั้ ง สามารถ
วิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจในการประชุมและ        
น�ำเสนอผลหลังจากเสร็จสิ้นงานได้ทันที ซึ่งความพึงพอใจ
ภาพรวมงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ตดิ ต่อ 2017 ส่วนใหญ่

ปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บในการจัดงาน NCD Forum
ทีผ่ า่ นมา คือ การจัดงานโดยมีเวลาในการวางแผนงานอย่าง
กระชัน้ ชิดทุกปี ยังไม่มีการจัดเตรียมประเด็นและแนวทาง
การจัดงานระยะยาวว่าต้องการเน้นเรื่องใดเพื่อขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานในแต่ละปี เนื่องจาก NCD มีหลายโรคมี
หลายปัจจัยเสีย่ งมีหลายนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง และมีเครือข่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการหลายภาคส่วน อีกทัง้ ยังมีการ
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานแต่ยังไม่ได้
ก�ำหนดชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก
ในปีไหน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานต่อไป คือ ควรมี
การจัดท�ำแผนในการจัดงานระยะยาวร่วมกันของภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เกิดแผนและเห็นภาพในการ
ด�ำเนินงานที่ชัดเจน เป็นระบบ ซึ่งจะท�ำให้ มีเวลาในการ
เตรียมงาน เตรียมคน เตรียมเนื้อหา   เตรียมอะไรต่างๆ         
ที่จะเพิ่มคุณภาพ และเพื่อให้ได้ประโยชน์ ในการจัดงาน
ประชุมอย่างแท้จริง

ภาพการประชุมมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) ทีม่ นี ายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ผชู้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธาน และ นายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงานและเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
ให้กับตัวแทนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน CND Clinic Plus ประจ�ำปี 2560

รายงานประจำ�ปี 2560
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มีความพึงพอใจมากสุด ร้อยละ 46.75 รองลงมามีความพึง
พอใจมาก ร้อยละ 45.40 อย่างไรก็ตาม การใช้รูปแบบการ
ลงทะเบียนด้วย Application เป็นครัง้ แรกนีอ้ าจมีขอ้ ขัดข้อง
ในการใช้งานบ้างเนือ่ งจากตัว Application และตัวผูใ้ ช้งาน
ทีย่ งั ไม่เข้าใจวิธกี ารใช้ ซึง่ ต้องพัฒนาให้ใช้งานง่ายและชีแ้ จง
วิ ธี ก ารใช้ ง านให้ ชั ด เจนเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการน� ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ต่อไป
สิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าประชุมในครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ได้อะไร ค�ำตอบ คือ อันดับแรก ได้ลองลงทะเบียนเข้างาน
โดยใช้ application ต่อมา คือ ได้สร้างขวัญก�ำลังใจแก่          
ผูป้ ฏิบตั งิ าน NCD ของทุกเขตสุขภาพ โดยการมอบโล่รางวัล
NCD clinic Plus award เป็นปีแรก (และตัง้ ใจว่าจะมีทกุ ปี)
นอกจากนีผ้ เู้ ข้าประชุมได้ทราบว่า มี นวัตกรรมอะไรใหม่ๆ
และ มีการด�ำเนินการอย่างไรบ้าง ที่เป็นต้นแบบในพื้นที่
เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานสุดท้าย ได้สะท้อนภาพ
การท�ำงานของภาคีเครือข่าย ในการด�ำเนินงานลดโรค
NCD ในภาพประเทศ ว่าเป็นอย่างไร

D-RTI (District-Road Traffic Injury)/
City Road Traffic Injury: CITY RTI
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ ได้พฒ
ั นาการด�ำเนินการขับเคลือ่ น
การป้องกันและลดการตายจากอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับ
อ�ำเภอ ซึง่ เป็นหน่วยจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพหากด�ำเนินงาน
อย่างจริงจัง โดยประยุกต์ใช้ระบบสุขภาพอ�ำเภอ (District
Health System: DHS) มุ่งเน้นให้เกิดการด�ำเนินงาน       
ผ่านกลไกการควบคุมป้องกันโรคในระดับอ�ำเภอ เชื่อมโยง
กับศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�ำเภอ
(ศปถ.อ�ำเภอ) และขับเคลือ่ นสูร่ ะดับชุมชนผ่านศูนย์ปฏิบตั ิ
การความปลอดภัยทางถนนในระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)
ทีป่ ระกอบด้วย เทศบาล อบต. ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และเครือ
ข่ายในชุมชน โดยประยุกต์แนวคิดขององค์การอนามัยโลก
ผลการด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น และลดการตายจาก
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนผ่ า นระบบสุ ข อ� ำ เภอ (DHS-RTI)
ปีงบประมาณ 2560 มีอำ� เภอด�ำเนินการ 634 อ�ำเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 72.2 ของอ�ำเภอทัง้ ประเทศซึง่ มากกว่าเป้าหมาย ที่
264 อ�ำเภอ และมีอ�ำเภอด�ำเนินการผ่านเกณฑ์ระดับดี
(Good) จ�ำนวน 328 อ�ำเภอ และผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
(Excellent) 89 อ� ำ เภอและผ่ า นเกณฑ์ ร ะดั บ ดี เ ยี่ ย ม          
(Advanced) 54 อ�ำเภอ โดยมีอ�ำเภอที่มีผู้บาดเจ็บและ       
ผู้เสียชีวิตลดลง จ�ำนวน 176 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 37.4
ของอ�ำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับระดีขึ้นไป (จากฐานข้อมูล
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด) และมี RTI
TEAM ระดับต�ำบลจ�ำนวน 20 ต�ำบล/หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอุบตั เิ หตุทางถนน ขยับการ
ป้ อ งกั น ไปที่ เข้ ม ข้ น ในระดั บ อ� ำ เภอและชุ ม ชนมากขึ้ น
กิจกรรมประกอบด้วย สสอ./รพช./คปสอ. เป็นเลขาร่วม
ในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�ำเภอ
(ศปถ.อ�ำเภอ) ที่มีนายอ�ำเภอเป็นประธานเน้นการจัดการ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้เป้า ร่วมก�ำหนดมาตรการ
และประเมินผล โดยบูรณาการการขับเคลื่อนภายใต้คณะ
กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ� ำ เภอ (District
Health Board: DHB) และมีกระบวนการท�ำงานทั้งเชิง
ผลผลิตและเชิงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการ
D-RTI (District-Road Traffic Injury) ซึ่งเป็นกรอบการ
ด�ำเนิ น งานป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในระดั บ อ� ำเภอที่
ครอบคลุมทุกประเด็น ทัง้ การจัดการข้อมูล การบูรณาการ
ทีมสหสาขา การขับเคลือ่ นในระดับชุมชน การจัดการจุดเสีย่ ง
มาตรการชุมชน มาตรการองค์กร พร้อมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลในระดับอ�ำเภอ เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนในระดับอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ) และ
ขับเคลือ่ นสูร่ ะดับชุมชนผ่านศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัย
ทางถนนในระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ที่ประกอบด้วย
เทศบาล อบต. ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในชุมชน

ภาพการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมิน
รับรอง DHS-RTI ระดับอ�ำเภอ

ภาพการลงพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประเมินรับรอง RTI TEAM
ระดับต�ำบล
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SUPERMARKET

ในปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อได้ขบั เคลือ่ น
การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่
หรือเรียกว่า City RTI อย่างต่อเนื่องจากเพื่อยกระดับ      
ความปลอดภัยในการเดินทาง ลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ
เสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยในเมืองใหญ่
โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และน�ำร่อง
ในเมืองใหญ่ 7 เมือง ได้แก่ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนคร
ขอนแก่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองพัทยา และ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งมีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาและใน
ปีงบประมาณ 2560 ได้ขยายรูปแบบการด�ำเนินงานเพิม่ อีก
12 เมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) รวมเป็น 19 เมือง
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ City RTI
โดยประเด็นความร่วมมือทีส่ ำ� คัญ คือ ทุกหน่วยงาน
จะร่ ว มมื อ กั น เป็ น เครื อ ข่ า ยขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งาน

ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City
Road Traffic Injury : City RTI) ส่งเสริมให้มีกลไก            
การจัดการข้อมูล เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่าง
ทันท่วงที (Situation Room/Control Room) ในการ
จัดการความเร็ว จัดการจุดเสี่ยง และพัฒนาพื้นที่ควบคุม
พิเศษเพือ่ เป็นเขตจราจรปลอดภัย (Traffic Safety Zones)
ในการใช้พื้นที่จราจร การใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมาย เช่น กล้องตรวจจับความเร็ว กล้องตรวจจับ
การฝ่าสัญญาณไฟจราจร การตรวจจับการสวมหมวกนิรภัย
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารการส่ ง เสริ ม การสวมหมวกนิ ร ภั ย          
การจัดการความปลอดภัยในเด็ก การจัดการความปลอดภัย
ของรถจักรยาน และสนับสนุนมาตรการองค์กรความปลอดภัย
ทางถนน โดยเป็นการด�ำเนินกิจกรรมตามความพร้อมของ
พืน้ ที่ พร้อมทัง้ เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานเครือข่าย
ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ต�ำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแบบสหสาขา

ภาพกิจกรรม CITY and Road Safety
ในงานสัมมานาวิชาการระดับชาติ เรือ่ ง ความปลอดภัยทางถนน ครัง้ ที่ 12

ภาพห้อง Control room เทศบาลนครเชียงใหม่

เป้าหมายการด�ำเนินงานขยายแนวคิด City RTI ไป
ในเทศบาลนครทุกแห่ง จ�ำนวน 30 แห่ง และขยายไปใน
เทศบาลเมือง 178 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการขับ
เคลื่อน City RTI ที่เห็นผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมและด�ำเนิน

การได้อย่างยั่งยืน ทัง้ นีเ้ พื่อให้บรรลุเป้าหมายลดอัตราการ
เสียชีวติ จากการจราจรทางถนนลงครึง่ หนึง่ หรือร้อยละ 50
ภายในปี 2563 ตามเป้าหมายของทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน
รายงานประจำ�ปี 2560
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BANK

ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)
ทีมผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) คือ ทีมทีม่ กี ารด�ำเนิน
งานป้องกันการจมน�ำ้ ในมาตรการต่างๆ ครบตามองค์ประกอบ
ทีก่ ำ� หนดโดยใช้ความร่วมมือของสหสาขาและใช้ทรัพยากร
ในพื้นที่ร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน�้ำในพื้นที่นั้นๆ ได้อีกด้วย
ผู ้ ก ่ อ การดี (Merit Maker) ป้ อ งกั น การจมน�้ ำ 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบหลัก ซึง่ แต่ละองค์ประกอบ
คื อ มาตรการที่ ส� ำ คั ญ ในการป้ อ งกั น การจมน�้ ำ  ได้ แ ก่
นโยบาย การบริ ห ารจั ด การ สถานการณ์ แ ละข้ อ มู ล             
การจัดการแหล่งน�ำ้ เสีย่ ง การด�ำเนินการในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
การให้ ค วามรู ้ การเรียนการสอนหลัก สูตรว่ายน�้ ำ เพื่ อ         
เอาชีวิตรอดการสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตาม
ประเมินผล(1)

ผู ้ ก ่ อ การดี (Merit Maker) ป้ อ งกั น การจมน�้ ำ 
เป็นการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำภายใต้ต้นทุนที่มีอยู่
ของชุมชนเอง ส�ำนักโรคไม่ติดต่อไม่ได้มีการสนับสนุน         
งบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ มีเพียงผลักดัน กระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้แก่พื้นที่ ซึ่งกลยุทธ์ผู้ก่อการดีฯ เป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำ
ในพื้นที่อย่างยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่ต้องเห็นปัญหาร่วมกัน
จากนั้ น จึ ง มี ก ารด� ำ เนิ น การในรู ป แบบสหสาขาและใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งแตกต่างกับในบางประเทศที่
ด�ำเนินการภายใต้ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการ
กุศลหรือองค์กรภาครัฐเพียงอย่างเดียว จึงไม่เกิดความ
ยั่งยืน เพราะเมื่อทุนสนับสนุนหมด การด�ำเนินการก็จะ      
สิ้นสุดไปด้วย

ภาพกิจกรรม

ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดการจมน�ำ้ คือ ปัจจัยด้านตัวบุคคล
แหล่งน�้ำ  และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการป้องกันการจมน�้ำ         
จึงต้องมีการด�ำเนินงานให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ       
เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน�้ำเสี่ยง        
โดยการสร้างรัว้ /ติดป้ายค�ำเตือน/จัดตัง้ อุปกรณ์ชว่ ยคนตกน�ำ้ ,
การให้ความรูแ้ ก่เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเช่น การสอนให้
เด็กอย่าเข้าไปใกล้แหล่งน�้ำ/อย่าเก็บของที่ตกลงไปในน�้ำ
ด้วยตัวเองและอย่าชะโงกหรือก้มลงไปในโอ่งน�ำ ้ ตุม่ น�ำ ้ ถังน�ำ 
้
(อย่ า ใกล้ อย่ า เก็ บ อย่ า ก้ ม ) นอกจากนี้ ก ารจั ด การ                 
(1)

สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เป็น
เรือ่ งส�ำคัญ การสอนหลักสูตรว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอดให้กบั
เด็กอายุ 6-14 ปี การให้ความรูใ้ นสถานบริการสาธารณสุข,
การสอนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่เด็กและ
คนในชุมชน, การสื่อสารประชาสัมพันธ์เนื่องจากปัจจุบัน
กลุ่มเด็กเล็กเสียชีวิตจากการจมน�้ำเป็นจ�ำนวนมาก สถาน
ที่เกิดเหตุส่วนมากเกิดขึ้นบริเวณแหล่งน�้ำรอบๆ บ้านหรือ
แหล่งน�้ำภายในบ้าน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความ
เผอเรอของผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็กเพียงแค่เสีย้ ววินาทีดงั นัน้

ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. แนวทางประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) การด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำ. ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค; 2559.
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ดังนั้นในปี 2558 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ เริ่มด�ำเนินกลยุทธ์       
“ผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�ำ้ ” ผูก้ อ่ การดีฯ
เป็นกลยุทธ์ทจี่ ะท�ำให้เกิดการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�ำ้
อย่างต่อเนื่องและทุกมาตรการ รวมทั้งการด�ำเนินการ       
โดยใช้การมีสว่ นร่วมของชุมชน ในรูปแบบสหสาขา และใช้
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทาง                
การด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำระดับโลกที่ทุกประเทศ
เห็ น ร่ ว มกั น ว่ า สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น         
การจมน�้ำ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน

ภาพการจัดการแหล่งน�้ำเสี่ยง
ภาพการให้ความรู้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

ภาพการจัดให้มีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย (Playpen)/คอกกั้นเด็กในชุมชน
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ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ผูน้ ำ� ชุมชน/หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงควรสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก
ตระหนักถึงความส�ำคัญเรือ่ งการก�ำหนดบริเวณพืน้ ทีเ่ ล่นที่
ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก (Play pen) /คอกกันเด็ก
การป้องกันการจมนำ�้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการด�ำเนิน
การในทุกมาตรการ เพราะเด็กแต่ละช่วงอายุจะมีปัจจัย
เสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน และนอกจากปัจจัยทางด้านตัวเด็กเองแล้ว
ยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดู       
สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการด�ำเนินการ
เพียงมาตรการเดียวไม่ทำ� ให้การจมน�ำ้ เสียชีวติ ลดลงมากนัก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมมา ส�ำนักโรค
ไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค ได้จดั เวทีสมั มนา Merit Maker…
Drown No More 2016 “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกัน     
การจมน�้ำ” โดยมี นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข อธิบดี
กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิด และมอบโล่รางวัลระดับ
ประเทศ แก่ทีมที่ได้รับรางวัลผู้ก่อการดีป้องกันการจมน�้ำ
ประเภทต่างๆ ประจ�ำปี 2559 พร้อมด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูง
ได้แก่ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ (รองอธิบดีกรม
ควบคุมโรค) นายแพทย์ดิเรก ข�ำแป้น (ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
โรคไม่ติดต่อ) รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (หัวหน้า
ศูนย์วจิ ยั เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ
ในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี) นายแพทย์วิชาญ ปาวัน        
(ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสือ่ สารความเสีย่ งและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ) นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช (เลขาธิการมูลนิธิ  
เมาไม่ขับ)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลแก่ทีมผู้ก่อการดี
ให้เป็นขวัญและก�ำลังใจแก่เครือข่าย และเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด�ำเนินงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
ทัว่ ประเทศประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ข้ารับรางวัล
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ภาคท้องถิน่ ภาคการ
ศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา ซึ่งภายในงานมี
การมอบโล่รางวัลแก่ทมี ผูก้ อ่ การดี ระดับประเทศ ประจ�ำปี
2559 จ�ำนวน 76 ทีม โดยเป็นทีมผูก้ อ่ การดีปอ้ งกันการจมน�ำ 
้
ระดั บ ทอง ซึ่ ง ได้ รั บ โล่ ร างวั ล ของท่ า นนายกรั ฐ มนตรี          
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) จ�ำนวน 1 ทีม ได้แก่ ทีม         
ผู้ก่อการดี อบต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ทีมผู้ก่อการดี
ป้องกันการจมน�้ำ  ระดับเงิน จ�ำนวน 7 ทีม และประเภท
อื่นๆ ได้รับโล่รางวัลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์
ปิยะสกล สกลสัตยาทร) ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา
วิชาการ บูธนิทรรศการให้ความรู้มากมาย

ภาพเวทีสัมมนา: Merit Maker…Drown No More 2016 “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน�้ำ”
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ส่วนที่

4

สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ (NCD)
ดัชนีภาระโรคหรือเครื่องชี้ภาวะสุขภาพส�ำหรับโรคไม่ติดต่อ
การด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อให้
ประสบผลส� ำ เร็ จ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น มาจากการ
ด� ำ เนิ น งานตรงตามสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ           
การแก้ไขปัญหาของโรคไม่ติดต่ออย่างแท้จริงที่สามารถ
ท�ำให้ระบบสุขภาพทั้งการป้องกันโรคและการรักษาโรค        
มีประสิทธิผลและคุม้ ค่า จ�ำเป็นทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านและผูก้ ำ� หนด
นโยบายจะต้องท�ำความเข้าใจปัญหาสุขภาพของประชาชน
กลไกการเปลี่ ย นแปลงสุ ข ภาพความท้ า ทายส� ำ คั ญ            
(Key Challenges) ของการพัฒนามาตรการให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี และวิธีการที่จะน�ำความท้าทายส�ำคัญนั้นไป
สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ได้ผล
ปัญหาโรคไม่ตดิ ต่อมีแนวโน้มและสถานการณ์เพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง การรายงานสถิติสุขภาพจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ มักจะแสดงมิตทิ างสุขภาพจากการป่วยและการเสียชีวติ
ด้วยจ�ำนวน สัดส่วน และอัตราการป่วยหรืออัตราการเสียชีวติ
แบบที่ละด้านส�ำหรับประเทศไทยมีการรายงานภาระโรค
และการบาดเจ็บของประชากรไทยจัดท�ำโดยส�ำนักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศมาตัง้ แต่ พ.ศ.2548
ด้ ว ยวิ ธี ก ารศึ ก ษาเป็ น มาตรฐานเช่ น เดี ย วกั บ นานาๆ
ประเทศเป็นการประเมินปัญหาโรคระดับประชากรด้วย
ดัชนีภาระโรคตามแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับทุนทาง
สุขภาพค�ำนวณจ�ำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสีย (Disability-    
adjusted Life Years: DALYs) เป็นผลรวมของจ�ำนวนปี
สุขภาวะที่ต้องสูญเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
(Years of Life Lost : YLLs) และจากการสูญเสียจาก  
ความบกพร่องทางสุขภาพ (Years of Life Lost due to
Disability : YLDs) ของปัญหาโรคท�ำให้การวัดทางสุขภาพ
ด้วยดัชนีภาระโรคเป็นการแสดงผลลัพธ์ทางสุขภาพทัง้ การป่วย
และการเสียชีวิตหรือการวัดสุขภาพแบบองค์รวม ดัชนี
ภาระโรคมีความส�ำคัญในการติดตามและประเมินสถานะ
สุขภาพประชาชน, การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา
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ส�ำหรับการก�ำหนดนโยบาย-มาตรการทางสุขภาพรวมถึง
การประเมินผลกระทบของมาตรการและนโยบายสุขภาพ
รายงานนีเ้ ป็นการเปรียบเทียบปีสขุ ภาวะทีส่ ญ
ู เสียระหว่าง
พ.ศ. 2552 กับ พ.ศ. 2557 จากรายงานภาระโรคและการ
บาดเจ็ บ ของประเทศไทย เพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจการ
เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้น
YLL หมายถึง จ�ำนวนปีสุขภาวะที่ต้องสูญเสียจาก
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าบุคคลเสียชีวิตที่อายุ 58 ปี  
มี 22 ปีสุขภาวะที่ขาดหายหรือการเสียชีวิตก่อนเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ สะท้อนถึงความรุนแรงของโรคหรือสภาพปัญหา
สุขภาพ ดังนัน้ ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะเพิม่ จ�ำนวนปีทตี่ อ้ งสูญเสีย
ชีวิตก่อนวัยอันควรคืออายุที่เสียชีวิต ยิ่งมีอายุน้อยลง
จ�ำนวนปีสุขภาวะที่ต้องสูญเสียก็เพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับ YLD
หมายถึงจ�ำนวนปีสขุ ภาวะทีต่ อ้ งสูญเสียจากความบกพร่อง
ทางสุขภาพจึงเป็นเวลาทีบ่ คุ คลมีชวี ติ อยูด่ ว้ ยความเจ็บป่วย
หรือมีความบกพร่องทางสุขภาพตัวอย่างเช่นถ้าป่วยด้วย
โรคข้อเสื่อมพบมีค่าน�้ำหนักความบกพร่องทางสุขภาพ
0.25 ต่อปี ถ้ามีระยะเวลาป่วยเป็นเวลา 10 ปี ในช่วงเวลา
10 ปี นัน้ จะมีปสี ขุ ภาวะทีส่ ญ
ู เสียไปหรือมีชวี ติ อยูก่ บั ความ
บกพร่องทางสุขภาพ 2.5 ปีสุขภาวะเช่นเดียวกันพบว่า
ความชุ ก โรค,ระยะเวลาที่ ป ่ ว ย, และค่ า น�้ ำ หนั ก ความ
บกพร่องทางสุขภาพของโรคทีป่ ว่ ยเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผล
ต่อจ�ำนวนปีสขุ ภาวะต้องสูญเสียไปจากความบกพร่องทาง
สุขภาพของโรคส่วน DALY หรือ การสูญเสียปีสขุ ภาวะของ
ปัญหาโรคจึงเป็นผลรวมจ�ำนวนปีสขุ ภาวะทีต่ อ้ งสูญเสียจาก
การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรและจ�ำนวนปีสขุ ภาวะทีต่ อ้ งสูญ
เสียจากความบกพร่องทางสุขภาพของปัญหาโรคนั้นการ
รายงานผลมีดังนี้
1. การเปรียบเทียบการสูญเสียปีสุขภาวะจากการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและจากการบกพร่องทางสุขภาพ              
ระหว่างพ.ศ. 2552, พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการสูญเสียปีสุขภาวะระหว่าง พ.ศ.2552, พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557

YLD
DALY
หมายเหตุ

พ.ศ. 2552
ชาย
3,739,000
(64.4%)
2,070,000
(35.6%)
5,808,000
(100%)

หญิง
2,505,000
(56.9%)
1,894,000
(43.1%)
4,399,000
(100%)

พ.ศ. 2554
ชาย
3,867,000
(63.9%)
2,189,000
(36.1%)
6,056,000
(100%)

หญิง
2,548,000
(56.3%)
1,974,000
(43.6%)
4,523,000
(100%)

พ.ศ. 2557
ชาย
6,174,000
(71.4%)
2,474,000
(28.6%)
8,648,000
(100%)

หญิง
3,944,000
(62.7%)
2,348,000
(37.3%)
6,292,000
(100%)

YLL : จ�ำนวนปีสุขภาวะที่ต้องสูญเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
YLD : จ�ำนวนปีสุขภาวะที่ต้องสูญเสียไปจากความบกพร่องทางสุขภาพ
DALY: จ�ำนวนปีสุขภาวะที่ต้องสูญเสียรวม
แหล่งข้อมูล: ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2552,
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557

1.1 เพศชายมีความสูญเสียปีสุขภาวะทางสุขภาพ
มากกว่ า เพศหญิ ง โดยมี จ� ำ นวนการสู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะ
(DALY) เป็น 1.24-1.27 เท่าของเพศหญิงหรือมีจ�ำนวนปี
สุขภาวะที่สูญเสีย (DALY) มากกว่าเพศหญิง 24-27%
นอกจากนี้ ยังพบเพศชายมีจำ� นวนปีสขุ ภาวะทีต่ อ้ งสูญเสียไป
จากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูง (YLL) มากกว่า 33
-36% และมีจ�ำนวนปีสุขภาวะที่ต้องสูญเสียไปจากความ
บกพร่องทางสุขภาพ (YLD) มากกว่า 5-10% เมือ่ เทียบกับ
เพศหญิงระหว่าง พ.ศ.2552 - 2557 ตามตารางที่ 1
1.2 จากพ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2557 ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงพบการเพิ่มจ�ำนวนปีสุขภาวะที่ต้องสูญเสียจาก

การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรและจ�ำนวนปีสขุ ภาวะทีต่ อ้ งสูญเสีย
จากความบกพร่องทางสุขภาพมากขึ้นคล้ายคลึงกัน โดย
เพศชายมีจ�ำนวนปีสุขภาวะที่ต้องสูญเสียไปจากการเสีย
ชีวิตก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น 65.1% มากกว่าเพศหญิง
57.4% ส�ำหรับจ�ำนวนปีสขุ ภาวะทีต่ อ้ งสูญเสียไปจากความ
บกพร่องทางสุขภาพพบเพศหญิงเพิม่ ขึน้ (24.0%) มากกว่า
เพศชาย (19.5%)   ความสูญเสียปีสุขภาวะรวม (DALY)         
ในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าเพศชายเพิม่ ขึน้ 2,840,000 ปีสขุ
ภาวะ ส่วนเพศหญิงเพิ่มขึ้น 1,893,000 ปีสุขภาวะตาม
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบจ�ำนวนปีที่สูญเสียสุขภาวะระหว่างพ.ศ.2552 กับพ.ศ. 2557 จ�ำแนกตามเพศ
Years of
Lost
YLL
YDL
DALY

เพศชาย
ความแตกต่าง (ปีสุขภาวะ)
+ 2,435,000
+ 404,000
+ 2,840,000

เพศหญิง
%
ความแตกต่าง (ปีสุขภาวะ)
65.1% + 1,439,000
19.5% + 454,000
48.9% + 1,893,000

%
57.4%
24.0%
43.0%

หมายเหตุ % : Relative Percentage Change between 2552 (BC) and 2557(BC)

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

27

ส่วนที่ 4 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

Years
of lost
YLL

2. การเปลี่ยนแปลง 10 อันดับแรกของภาระโรค
ระหว่าง พ.ศ. 2552 กับ พ.ศ. 2557 ระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง พิจารณาจากจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ , จ�ำนวนปีทสี่ ญ
ู เสีย
จากการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรจ�ำนวนปีทสี่ ญ
ู เสียจากความ
บกพร่องทางสุขภาพ พบว่า
2.1 เพศชาย มีการเสียชีวติ จากโรคหลอดเลือด
สมอง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคมะเร็งตับ, โรคปอดอุดกั้น
เรือ้ รัง, โรคมะเร็งหลอดอาหารและปอด, โรคเบาหวาน และ
ภาวะตับแข็งเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นขณะที่อุบัติเหตุทางถนน
วัณโรคและโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มีจ�ำนวนการเสียชีวิต
เท่าเดิมหรือลดลงเล็กน้อยส�ำหรับสถานการณ์การเสียชีวติ
ก่อนวัยอันควรมีความรุนแรงมากขึน้ พบจ�ำนวนปีการสูญเสีย
เพิม่ ทุกอันดับ อุบตั เิ หตุทางถนน, โรคหลอดเลือดสมองและ
การติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ยังคงเป็น 3 อันดับแรกของการ         
เสียชีวติ ก่อนวัยอันควรในเพศชายหากพิจารณาการเพิม่ ขึน้ ของ
การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรจากพ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557
พบว่าภาวะตับแข็งมีการเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ 45% รองลงมาคือ
อุบัติเหตุจราจร 44%, การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 37%,       
โรคหลอดเลือดสมอง 36%, และโรคหัวใจขาดเลือด 36%
ตามล�ำดับ
ส่ ว นการสู ญ เสี ย จ� ำ นวนปี สุ ข ภาวะจากการ
บกพร่องทางสุขภาพของเพศชายพบการเปลีย่ นแปลงดังนี้
โรคข้อเสือ่ มเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ 45% รองลงมาคือ โรคจิตเภท
44%, โรคหอบหืด 42%, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรค       
เบาหวาน 34% และโรคหลอดเลือดสมอง 24% ตามล�ำดับ
แต่พบว่า การเสพเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และภาวะต้อกระจก
มีจ�ำนวนปีสุขภาวะของภาระโรคจากการบกพร่องทาง
สุขภาพลงตามตารางที่ 3-4*
2.2 เพศหญิง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน
และโรคหัวใจขาดเลือดยังคงเป็น 3 อันดับแรกของการเสียชีวติ
ระหว่างพ.ศ. 2552 – 2557 และมีจำ� นวนปีสญ
ู เสียก่อนวัย
อันควรเพิ่มสูงขึ้นแต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2552
กับ พ.ศ. 2557 พบโรคมะเร็งเต้านมมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ถึง 45% รองลงมาคืออุบัติเหตุถนน 43%, โรคมะเร็ง
หลอดลมและปอด 39%, โรคไตอักเสบและไตพิการ 34%,
โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 32%, และโรคหลอดเลือดสมอง
30% ตามล�ำดับ
หมายเหตุ * หมายถึงข้อมูลอยู่ในภาคผนวก ข
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ส�ำหรับการสูญเสียจ�ำนวนปีจากการบกพร่อง
ทางสุขภาพพบว่าโรคข้อเสือ่ ม, โรคเบาหวาน และโรคสมองเสือ่ ม
มีภาระการป่วยสูงเป็น 3 อันดับแรก หากพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนปีสุขภาวะจากความบกพร่องทาง        
สุขภาพจาก พ.ศ. 2552 กับ พ.ศ. 2557 พบว่า โรคสมองเสือ่ ม
เพิ่มขึ้นมากที่สุด 50% รองลงมาคือ โรคข้อเสื่อม 44%,    
โรคเบาหวานหรือภาวะหูหนวก 32%, และโรคจิตเภท 28%
ตามล�ำดับ แต่พบโรคซึมเศร้า, ภาวะต้อกระจกและภาวะ
โลหิตจางมีดชั นีภาระการเจ็บป่วยลดลง ตามตารางที่ 5-6*
3. สรุปผล
3.1 การสู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะ (DALY) ของ
ประเทศไทยพบเพศชายมีการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY)
มากกว่าเพศหญิงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นระหว่างพ.ศ.
2552 - พ.ศ. 2557 เหมือนกันทั้งเพศชายและเพศหญิง
โดยเพศชายมีการเพิ่มจ�ำนวนปีสุขภาวะของการสูญเสีย
จากการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรมากกว่าเพศหญิง ส่วนเพศหญิง
มีการเพิ่มจ�ำนวนปีสุขภาวะของการมีสุขภาพที่บกพร่อง
มากกว่าเพศชาย
3.2 อุบัติเหตุทางถนน ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญ
ทางสุขภาพของทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่าจ�ำนวน     
การเสียชีวิตไม่แตกต่างกันมากในช่วงเวลาดังกล่าว แต่มี
จ�ำนวนปีสุขภาวะจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น
และมีแนวโน้มความสูญเสียจากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร       
สูงกว่าปัญหาสุขภาพอื่นๆ
3.3 โรคไม่ติดต่อที่เป็นภาระโรคที่ส�ำคัญล�ำดับ
แรกได้แก่โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวาน, และโรค
หัวใจขาดเลือด
			  โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่มีความ
ส�ำคัญและเป็นภาระโรคในอันดับที่ 2 ทัง้ เพศชายและเพศหญิง
แต่พบเป็นปัญหาการสูญเสียปีสุขภาวะจากการเสียชีวิต
และการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรทีส่ งู มากกว่าภาระการป่วย
คล้ายคลึงกันทั้งเพศชายและเพศหญิง
			  โรคเบาหวาน เป็นภาระโรคที่ส�ำคัญ
อันดับที่ 1 ของเพศหญิง เป็นปัญหาทางสุขภาพทั้งการ      
เสียชีวิตและภาระการป่วยในระยะเวลาดังกล่าวส่วนเพศ
ชายพบภาระการป่วยด้วยโรคเบาหวานมีการเพิ่มมากขึ้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว

การเสียชีวติ ระดับประชากรทีม่ คี วามครอบคลุมทัง้ โดยตรง
และทางอ้อมหรือจากการประมาณการของโรคหรือปัญหา
สุขภาพ จึงจะให้ผลการศึกษามีความถูกต้องการด�ำเนินการ
ศึกษาภาระโรคอย่างต่อเนื่องช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานที่       
รับผิดชอบข้อมูลได้พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูล
สุ ข ภาพเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ข องข้ อ มู ล ที่ สู ง มากขึ้ น  
นอกจากนีก้ ารศึกษาภาระโรคอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้ได้ชดุ ข้อมูล
ทีส่ ามารถติดตามการเปลีย่ นแปลงปัญหาภาระโรค สามารถ
ท�ำการคาดพยากรณ์ภาระโรคที่อาจจะเป็นไปในอนาคต
ก�ำหนดทิศทางมาตรการสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อแผน
สุขภาพที่จะน�ำไปด�ำเนินการและการทดสอบสมมุติฐาน
ทางสุขภาพอีกประการทีม่ คี วามส�ำคัญมากคือการท�ำความ
เข้าใจผลการศึกษาภาระโรคและการน�ำผลการศึกษามาใช้
ประโยชน์เนือ่ งจากมีปจั จัยทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อผลลัพธ์ทหี่ ลากหลายแตกต่างกัน หลายการศึกษาในต่าง
ประเทศให้มิติมุนมองจ�ำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสียจากการ
เสียชีวติ ก่อนวัยอันควรและจ�ำนวนปีสขุ ภาวะทีส่ ญ
ู เสียจาก
ความบกพร่องทางสุขภาพแตกต่างกัน บางการศึกษาไม่มี
ท�ำผลรวมปีสุขภาวะที่สูญเสีย

สถานการณ์การเฝ้าระวังการเสียชีวติ จากโรคไม่ตดิ ต่อส�ำคัญ 5 โรค ระหว่างปี 2555-2559
จากการติดตามการเสียชีวิตของประชากรไทยด้วย
โรคไม่ติดต่อส�ำคัญ 5 โรค ระหว่างปี 2555-2559 คือโรค
เบาหวาน (E10-E15), ภาวะความดันโลหิตสูง (I10-I15),
โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด (I20-I25), โรคหลอดเลื อ ดสมอง
(I60-I69) และโรคระบบทางเดิ น หายใจอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
(J40-J44) โดยใช้ขอ้ มูลในระบบทะเบียนการตายของส�ำนัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จากกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ไม่มี
การปรับการตกจดและความถูกต้องของข้อมูล เมือ่ รวมการ
เสียชีวติ จากทัง้ 5 โรคส�ำคัญ พบมีสดั ส่วนประมาณ 25-30%
ของการเสียชีวติ ด้วยโรคไม่ตดิ ต่อทัง้ หมด การเฝ้าระวังการ
เสียชีวิตแยกเป็นรายโรค โดยการใช้ตัวชี้วัดสุขภาพคือ
อัตราตายรายโรค (cause specific mortality rate :
100,000) และอัตราตายก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30-69
ปี รายโรค (age-specific mortality rate between       
30-69 years) เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้น และความรุนแรงของการเสีย
ชีวิตก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30- 69 ปี พบว่า อัตรา
การตายสูงที่สุดคือโรคหลอดเลือดสมอง 48.7 ต่อแสน

ประชากร รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด อัตราการตาย
32.3 ต่อแสนประชากร, โรคเบาหวาน อัตราการตาย 22.3
ต่อแสนประชากร, ภาวะความดันโลหิตสูง อัตราการตาย
12.2 ต่อแสนประชากร และโรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง
มีอตั ราการตาย 11.4 ต่อแสนประชากร มีรายละเอียดดังนี้
1. การเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
มีอตั ราการตายสูงทีส่ ดุ ใน 5 โรคทีศ่ กึ ษา ทัง้ นีพ้ บ
ว่าระหว่างปี 2555 – 2559 อัตราตายจากโรคหลอดเลือด
สมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 31.7 ต่อแสนประชากร ในปี
2555 เป็น 48.7 ต่อแสนประชากร ในปี 2559 เช่นเดียวกัน
พบอัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี จากโรคหลอด
เลือดสมองเพิ่มจาก 33.4 ต่อแสนประชากร ในปี 2555
เป็น 45.3 ต่อแสนประชากร ในปี 2559 ระดับพื้นที่เขต
สุ ข ภาพพบว่ า พื้ น ที่ เขตสุ ข ภาพที่ 3 มี อั ต ราตายจาก            
โรคหลอดเลือดสมองสูงทีส่ ดุ (65.5 ต่อแสนประชากร ในปี 2559)
รองลงมาคือพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 4 มีอตั ราตายจากโรคหลอด
เลือดสมอง เป็น 61.4 ต่อแสนประชากร ในปี 2559 พบ
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นในทุกเขตสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี ตามตารางที่ 7*
รายงานประจำ�ปี 2560
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ส่วนที่ 4 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

			  โรคหัวใจขาดเลือด เป็นภาระโรคส�ำคัญ
ในอันดับต้นทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เป็นสาเหตุของการ
เสียชีวิตที่ส�ำคัญ
3.4 ภาระการป่วย พบว่า โรคข้อเสือ่ มเพิม่ มาก
ที่สุดในเพศชาย และเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่สองในเพศหญิง
รองจากโรคสมองเสื่อม และยังพบว่าโรคซึมเศร้าและ         
โรคเบาหวาน ยังคงเป็นภาระการป่วยในอันดับต้น นอกจากนี้
พบการเปลี่ ย นแปลงของโรคหลอดเลื อ ดสมองมี ภ าระ        
การป่วยลดลงในเพศหญิงแต่มกี ารเพิม่ ขึน้ ทัง้ ภาระโรคการป่วย
และจ� ำ นวนปี สุ ข ภาวะจากการเสี ย ชี วิ ต ที่ สู ญ เสี ย ไปใน         
เพศชายในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ จากการเสียชีวติ พบโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง,
โรคมะเร็งหลอดอาหารและปอด, และภาวะตับแข็งเป็น
ปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญในเพศชาย ขณะที่โรคมะเร็งตับ,      
โรคมะเร็งเต้านม, โรคมะเร็งปากมดลูก, และโรคไตอักเสบ
และไตพิการ เป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญในเพศหญิง
4. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาภาระโรคเป็นการฉายภาพสุขภาพ
ประชาชนที่ต้องการการสนับสนุนข้อมูลทั้งการป่วยและ

แผนภาพที่ 1 อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

แผนภาพที่ 2 อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี จากโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ต่อแสนประชากร
ระหว่างปี 2555- 2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

2. การเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด
เขตสุขภาพที่ 5, เขตสุขภาพที่ 1, เขตสุขภาพที่ 6 และเขต
พบว่าในระหว่างปี 2555-2559 มีการเพิ่มขึ้น สุขภาพที่ 12 เป็น 46.2, 39.5, 37.8, 37.0, 34.7, 33.3
ของอั ต ราตายจากโรคหัวใจขาดเลือดสูงขึ้นจาก 23.4          และ 32.5 ต่อแสนประชากร ตามล�ำดับ ในส่วนอัตราตาย
ต่อแสนประชากร ในปี 2555 เป็น 32.3 ต่อแสนประชากร ก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี จากโรคหัวใจขาดเลือด พบสูงทีส่ ดุ
ในปี 2559 เช่นเดียวกันพบอัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร มีค่า 44.2 ต่อแสนประชากร
30-69 ปี จากโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มจาก 22.4 ต่อแสน เช่นเดียวกันรองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 4, เขตสุขภาพที่
ประชากร ในปี 2555 เป็น 30.2 ต่อแสนประชากร ในปี 2559 11, เขตสุขภาพที่ 12, เขตสุขภาพที่ 5, เขตสุขภาพที่ 3 และ
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ พื้ น ที่ เขตสุ ข ภาพพบว่ า พื้ น ที่ เขต เขตสุขภาพที่ 6 เป็น 43.1, 37.2, 36.1, 35.1, 32.8 และ
กรุงเทพมหานคร มีคา่ อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือดสูงทีส่ ดุ 32.6 ตามล�ำดับ ซึง่ สอดคล้องกันและสูงกว่าภาครวมระดับ
คือ 48.9 ต่อแสนประชากร ในปี 2559 รองลงมาคือ            ประเทศตามตารางที่ 8*
เขตสุขภาพที่ 4, เขตสุขภาพที่ 11, เขตสุขภาพที่ 3,            
แผนภาพที่ 3 อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

หมายเหตุ * หมายถึงข้อมูลอยู่ในภาคผนวก ข
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3. การเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน
อัตราตายจากโรคเบาหวาน พบแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในปี 2559 พบว่า
อัตราตายโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 22.3 ต่อแสนประชากร
แล้วเมื่อพิจารณาอัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี

จากโรคเบาหวานเพิ่มเป็น 20.6 ต่อแสนประชากร พบว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ
10 มีการเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ และ
ยังเป็นสาเหตุให้มกี ารเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร หรือเสียชีวติ
ระหว่างอายุ 30-69 ปี ด้วยตามตารางที่ 9*

แผนภาพที่ 5 อัตราตายโรคเบาหวาน (E10-E15) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

แผนภาพที่ 6 อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี จากโรคเบาหวาน (E10-E15) ต่อแสนประชากร
ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ
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ส่วนที่ 4 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

แผนภาพที่ 4 อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี จากโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) ต่อแสนประชากร
ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

4. การเสียชีวิตด้วยภาวะความดันโลหิตสูง
ในเขตสุขภาพที่ 12 รองลงมาคือพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 และ
ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ                   พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 (23.6, 31.6 และ 16.6 ต่อแสน
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ประชากร ตามล�ำดับ) ขณะทีอ่ ตั ราตายก่อนวัยอันควรอายุ
ในระหว่าง 5 ปี ที่ผ่านมาพบอัตราตายจากภาวะความดัน 30-69 ปี จากภาวะความดันโลหิตสูง ที่พบสูงที่สุดในเขต
โลหิตสูง และอัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี เพิม่ ขึน้ สุขภาพที่ 12 รองลงมาคือพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 และพื้นที่
เป็นล�ำดับ ในปี 2559 เท่ากับ 12.2 ต่อแสนประชากร และ เขตสุขภาพที่ 5 (18.6, 10.0 และ 9.8 ต่อแสนประชากร
7.4 ต่อแสนประชากร พบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุด ตามล�ำดับ) ตามตารางที่ 10*
แผนภาพที่ 7 อัตราตายภาวะความดันโลหิตสูง (I10-I15) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

แผนภาพที่ 8 อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี จากภาวะความดันโลหิตสูง (I10-I15)
ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

5. การเสียชีวติ ด้วยโรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง
ถึงแม้ว่าโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังจะเป็น
โรคที่มีอัตราตายน้อยที่สุดจากทุกโรคที่กล่าวมาแต่พบว่า
แนวโน้มอัตราตายจากโรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รังเพิม่ ขึน้
จาก 7.7 ต่อแสนประชากร ในปี 2555 เป็น 11.4 ต่อแสน
ประชากร ในปี 2559 เช่นเดียวกันพบอัตราตายก่อนวัยอันควร
อายุ 30-69 ปี จากโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มจาก
หมายเหตุ * หมายถึงข้อมูลอยู่ในภาคผนวก ข
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3.8 ต่อแสนประชากร ในปี 2555 เป็น 5.2 ต่อแสน
ประชากร ในปี 2559 โดยเฉพาะพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 มี
อัตราตายจากโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง สูงถึง 34.7
ต่อแสนประชากร ในปี 2559 และอัตราตายก่อนวัยอันควร
อายุ 30-69 ปี จากโรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง เท่ากับ 12.9
ต่อแสนประชากร ในปี 2559 ซึง่ มากกว่าภาพรวมประเทศ
และพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพอืน่ ๆ อย่างเห็นได้ชดั ตามตารางที่ 11*

แผนภาพที่ 10 อัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ 30-69 ปี จากโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (J40-J44)
ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

ข้อเสนอ
1. การให้สาเหตุของการเสียชีวติ จากระบบทะเบียน
การตายของส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง มีทงั้
การแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตจากญาติ หรือได้จากหนังสือ
รับรองการตายของโรงพยาบาล ท�ำให้ความถูกต้องของการ
ให้สาเหตุของการเสียชีวิตตามระบบมาตรฐานทางการ
แพทย์ (ICD10) คลาดเคลื่อน
2. การเลือกตัวชี้วัดสุขภาพที่ส�ำหรับการการสื่อ
ความหมายของปัญหาทางสุขภาพจากการเสียชีวติ ด้วยโรคต่างๆ
ทั้งอัตราตายรายโรค และอัตราตายก่อนวัยอันควรอายุ
30-69 ปี เป็นตัวชี้วัดสุขภาพพื้นฐานแต่ได้รับผลกระทบ

จากโครงสร้างอายุของประชากรได้ จึงท�ำให้การเปรียบเทียบ
อัตราตายดังกล่าวต้องท�ำ Standardization rate ส�ำหรับ
การเปรียบเทียบปีทมี่ โี ครงสร้างอายุของประชากรทีแ่ ตกต่าง
กันมาก ดังนัน้ องค์การอนามัยโลกจึงก�ำหนดตัวชีว้ ดั สุขภาพ
ส�ำหรับบอกความรุนแรงของการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรด้วย
Unconditional probability of dying เพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก ที่ มี โ ครงสร้ า งทางประชากร         
หรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจแตกต่างกันได้โดยไม่ต้อง
Standardization rate

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ส่วนที่ 4 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

แผนภาพที่ 9 อัตราตายโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (J40-J44) ต่อแสนประชากร
ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

ผลการด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(NCD) ประจ�ำปี 2560

ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนดตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. ร้อยละของผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่ เสีย่ ง
ภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิเ์ ชิง เบาหวาน ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการเสริ ม สร้ า งระบบบริ ห ารจั ด การ            และป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ โดยในปี
บ้านเมืองที่ดี โดยได้ก�ำหนดประเด็นในการติดตามภายใต้ 2560 ได้กำ� หนดเกณฑ์เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2.4 ผลการ
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 พบอัตราผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมและป้องกัน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ภาพรวมประเทศ เท่ากับ
โรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P excellence)        ร้อยละ 1.7 ต่อแสนประชากร โดยมีเขตสุขภาพที่ 7            
2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ด้านบุคลากร พบอัตราผู้ป่วยเบาหวานจากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานสูงสุด        
เป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็น คือเท่ากับร้อยละ 2.5 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย และ
เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เขตสุขภาพที่ 11 พบอัตราผู้ป่วยเบาหวานจากกลุ่มเสี่ยง
ทั้งนี้ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค       เบาหวานน้อยทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 1.2 ดังแสดงในแผนภาพที่ 11
ไม่ติดต่อ ที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ทั้งหมดจ�ำนวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
แผนภาพที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปีงบประมาณ 2560

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ซึง่ ต�ำ่ กว่าค่าเป้าหมาย แต่มอี ตั ราเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 (ร้อยละ
ควบคุมได้ ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริการ 20.7) โดยเขตสุขภาพที่ 2 มีอตั ราผูป้ ว่ ยเบาหวานควบคุมได้
เป็นเลิศ โดยในปี 2560 ได้ก�ำหนดเกณฑ์เป้าหมาย ผู้ป่วย สูงสุด คือร้อยละ 29.3 ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 ส่วนอัตรา
เบาหวานทีค่ วบคุมได้ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 40 และผูป้ ว่ ยความดัน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้
โลหิตสูงควบคุมได้ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ผลการวิเคราะห์ ตามเกณฑ์ ภาพรวมประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 36.7 ซึง่ ต�ำ่ กว่า
ข้อมูลจากรายงานของหน่วยบริการใน Health Data ค่าเป้าหมาย แต่มอี ตั ราเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 (ร้อยละ 29.9)
Center พบอัตราผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับ โดยเขตสุขภาพที่ 10 มีอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
น�ำ้ ตาลได้ตามเกณฑ์ ภาพรวมประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 23.1 ควบคุมได้สงู สุด คือร้อยละ 47.2 ดังแสดงในแผนภาพที่ 13
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ที่มา : ฐานข้อมูล HDC ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
แผนภาพที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้เปรียบเทียบปี 2559 และ 2560
จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ (เกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ50)

3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
สูงได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ตัวชีว้ ดั นีอ้ ยูภ่ ายใต้ยทุ ธศาสตร์ดา้ นการบริการ
เป็นเลิศ โดยในปี 2560 ได้กำ� หนดเกณฑ์เป้าหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 พบว่าในภาพรวมประเทศมีอตั ราผูป้ ว่ ยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ากับ ร้อยละ 81.8 ซึง่ สูงกว่า
ค่าเป้าหมายเล็กน้อย โดยเขตสุขภาพที่ 10 มีอัตราผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รบั การประเมินฯ มากทีส่ ดุ
เท่ากับร้อยละ 87.8 รองลงมาเขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 86.3
ดังแสดงในแผนภาพที่ 14

แผนภาพที่ 14 ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด จ�ำแนกรายเขตบริการสุขภาพ ปี 2560

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
รายงานประจำ�ปี 2560
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ส่วนที่ 4 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

แผนภาพที่ 12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้เปรียบเทียบปี 2559 และ 2560
จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ (เกณฑ์เป้าหมาย ≥ ร้อยละ40)

ผลงานส�ำคัญในการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคไม่ตดิ ต่อเป็นสาเหตุการเสียชีวติ เป็นอันดับต้นๆ
ของประชากรทัว่ โลก ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน มีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต และการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรค          
ไม่ติดต่อ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญตามมาทั้ง
โรคไตเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด (โรคหัวใจขาด
เลือด โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต) ท�ำให้
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และเศรษฐกิจครัวเรือน บางรายต้องอยู่ใน
ภาวะพึ่งพา ส�ำหรับประเทศไทยพบมีมูลค่าการสูญเสีย     
ทางเศรษฐกิจจากโรคไม่ติดต่อและภาวะแทรกซ้อนสูงถึง
เกือบ 200,000 ล้านบาทต่อปี กระทรวงสาธารณสุขได้เห็น
ความส�ำคัญในการด�ำเนินการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและ
หลอดเลื อ ด ซึ่ ง เป็ น ภาวะแทรกซ้ อ นจากโรคไม่ ติ ด ต่ อ           
อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ของประชากรไทย
จึงได้กำ� หนดให้ตวั ชีว้ ดั ในระดับกระทรวง เขตตรวจราชการ
มาตรา 44 และกรมควบคุมโรค ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ โดย
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อได้มีการด�ำเนินการตามมาตรการ
ส�ำคัญในการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนี้
มาตรการการป้ อ งกั นพั ฒ นาชุ ด รู ป แบบบริ ก าร           
ในการป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมองและโรคไตเรื้อรังส�ำหรับสถานบริการ พัฒนาคู่มือ     
การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด และ
โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ส�ำหรับ อสม.
เพือ่ ใช้ในการประเมิน CVD Risk ในกลุม่ เป้าหมาย พร้อมทัง้
แนะน�ำการลดปัจจัยเสีย่ งทีพ่ บสนับสนุนสือ่ เพือ่ การป้องกัน
ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กับพื้นที่ จัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค และมีการ
บูรณาการร่วมกับกรมสนับสนุนนบริการสุขภาพในการ
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ประเมิน CVD Risk ให้กับประชาชนทั่วไป
มาตรการค้นหาผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อ CVD โดย
มีการก�ำหนดเป้าหมาย/ตัวชีว้ ดั ผูป้ ว่ ย DM HT อายุ 35-60 ปี
ที่ขึ้นทะเบียนในสถานบริการให้ได้รับการประเมิน CVD
Risk ที่ ≥ร้อยละ 80
มาตรการการจัดการหลังการประเมิน ในกลุ่ม           
ผู้ป่วย DM HT ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ CVD Risk ≥30%             
จะต้องได้รบั การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและรีบด่วน
คือ ให้ค�ำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล
ตามปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ ภายใน 1 เดือน ตามปัจจัยเสี่ยง     
ที่พบคือ บุหรี่ระดับความดันโลหิต ระดับน�้ำตาลในเลือด
ค่าไขมันในเลือด รอบเอวการออกก�ำลังกาย และการรับ
ประทานอาหาร และได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ซ�้ำ ทุก 3 เดือน
โดยมีการพัฒนาสมรรถนะและเพิม่ พูนทักษะในการด�ำเนินงาน
โรคไตเรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)
ส�ำหรับบุคลากรจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ         
โรงพยาบาลทั่วประเทศ มีการคัดเลือกผลการด�ำเนินงาน
ด้านการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดทีเ่ ป็นเลิศ
3 รูปแบบ คือ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท� ำ งานเป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า           
ในการด�ำเนินงานโรคไตเรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD) โดยแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านการ
บริหารจัดการ การจัดการปัจจัยเสีย่ ง และการเชือ่ มโยงกับ
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข       
ทัว่ ประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และ อบต.)

วัตถุประสงค์เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั โรค
ไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังได้อย่างต่อเนือ่ งและเป็นปัจจุบนั ให้เกิดการ
เชือ่ มโยงของข้อมูลทีเ่ ป็นระบบจากสถานบริการสาธารณสุข
ถึงการรายงานผลในระบบ HDC และให้หน่วยงานวิชาการ       
ผูบ้ ริหารใช้ในการติดตามผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั ของ
พื้นที่เป็นการลดภาระการท�ำงานของบุคลากรในพื้นที่
ผลการด�ำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ
ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk) โดยในภาพรวมทั้งประเทศมีผลการด�ำเนินงานผ่าน
ตามเป้าหมายตัวชี้วัด (≥ ร้อยละ 80) ร้อยละ 81.74
(รายงานผ่านระบบรายงาน HDC ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2560)
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ส่วนที่ 4 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

มาตรการกลไกระบบบริหารจัดการมีการขับเคลือ่ น
การประเมิน CVD Risk ผ่านคลินิก NCD คุณภาพ และ
ส�ำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะ 2 โดย
ด�ำเนินงานผ่านการติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยชีแ้ จงผ่าน
คณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขคณะที่ 2 จ�ำนวน
2 รอบ/ปี และมีการจัดท�ำหนังสือขอความร่วมมือในการ
เร่งรัดติดตามผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) กับทุกเขตสุขภาพที่ 1-12
เพื่อช่วยติดตามการด�ำเนินงานในระดับจังหวัดเพื่อให้         
ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ
Case Manager, System Manager (กรม คร.) เพือ่ พัฒนา
สมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและ
สือ่ สารนโยบายและทีส่ ำ� คัญคือผลักดันให้เกิดการเชือ่ มโยง
ข้อมูลตามตัวชี้วัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับระบบ HDC โดยมี

ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจขาดเลือด โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI IHD)
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ได้รับความร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทีส่ มัครใจ ในจังหวัดทีม่ อี ตั ราตาย
ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดสูง 15 จังหวัด/เทศบาล (จังหวัด
แพร่ น่าน นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครนายก ก�ำแพงเพชร
ราชบุรี จันทบุรี ชุมพร และพังงา) จากปี 2559 ในรูปแบบ
ของ “โครงการองค์กรหัวใจดี” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของบุคลากรวัยท�ำงานที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจในองค์กร และเป็นต้นแบบ
ขององค์กรในการขยายลงสู่ชุมชนที่รับผิดชอบ ส�ำนักโรค
ไม่ตดิ ต่อจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ เพือ่ ให้ความรู้ ผูร้ บั ผิดชอบ
หรือบุคลากรของเทศบาลที่เป็นแกนน�ำด้านสาธารณสุข
สสจ. และสคร.เขตทีเ่ กีย่ วข้อง เรือ่ งความส�ำคัญ โรค/ปัจจัยเสีย่ ง
และกระบวนการการด�ำ เนิ น งานในองค์ ก รหั ว ใจดี ซึ่ ง
ประกอบด้วย 8 ขัน้ ตอน และจัดอบรมให้กลุม่ เสีย่ งเรือ่ งโรค/
ปัจจัยเสีย่ ง การจัดการตนเอง (self management support)
และบันทึกสมุดการประเมินสุขภาพด้วยตนเองและการ
ปฏิบัติตัวเพื่อลดเสี่ยงฯ ผลการด�ำเนินกิจกรรม : ในกลุ่มผู้
มีพฤติกรรมเสี่ยงมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสีย่ งคือจ�ำนวนผูท้ ลี่ ดอ้วน (BMI≥25 กก./ม2) ร้อยละ 90.8
ออกก�ำลังกาย (อย่างน้อย 3 ครัง้ /สัปดาห์ ครัง้ ละ 30 นาที)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.5 ลด/เลิกสูบบุหรี่ร้อยละ 56.71 ลด/
เลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 59 และลดอาหาร
หวาน/เค็ม และ/หรือไขมันสูงร้อยละ 84.4 และในปี 2560 นี้
มี “โครงการพั ฒ นารู ป แบบการด�ำเนิ น งานเพื่ อ ลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน : ชุมชนลดเสีย่ งลดโรค หัวใจขาดเลือด (CBI IHD)”
ด�ำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่เป้าหมายจาก ปี 2559 โดย
ขยายลงสู่ชุมชนของเทศบาลที่คัดเลือกด�ำเนินการ โดยใช้
กระบวนการหรือขัน้ ตอนการด�ำเนินงานชุมชน ลดเสีย่ งลด
โรคหัวใจขาดเลือด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (แต่งตั้งคณะ
ท�ำงานขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในชุมชน ประเมินและ
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วิเคราะห์ชุมชนท�ำแผนชุมชน จัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ปัญหา วางแผน ด�ำเนินการและก�ำกับ/ติดตาม/ประเมินผล
การด�ำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป)
ส�ำนักฯ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแนวทางการด�ำเนินงาน
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรจาก สสจ. และสคร.
เขตทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เตรียมความพร้อมในการประสานความ
ร่วมมือและสนับสนุนวิชาการในการด�ำเนินงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป้าหมาย หลังจากได้มกี ารประสานงาน
กับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกชุมชนแล้ว จึงได้เชิญ         
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบของเทศบาลและแกนน�ำชุมชน
เครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง สสจ. และ
สคร.เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
(MOU) เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
หัวใจขาดเลือด : CBI IHD ระหว่างกรมควบคุมโรคและ
องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมทั้ง 13 แห่ง ได้แก่
จังหวัดแพร่ น่าน นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี จันทบุรี ชุมพร
และพังงา) และในวันเดียวกันมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรูแ้ ละแนวทางการด�ำเนินการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและระดมสมอง วางแผนการ
ด�ำเนินงานของทีมเครือข่ายในภาพของเทศบาลและชุมชน
มีการติดตามความก้าวหน้าเทศบาลและแกนน�ำ
ชุมชน 4 ครัง้ /4 จังหวัด เพือ่ การพัฒนาการด�ำเนินงาน โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะ และจาก
การรายงานผลการด� ำ เนิ น งานฯ ของเทศบาล พบว่ า              
มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มีความก้าวหน้า
ในการบูรณาการด�ำเนินงานกับเครือข่ายจากปี 2559 ส่วน
ใหญ่สามารถด�ำเนินงานตามกระบวนการชุมชน ลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ ติ ด ต่ อ 5 ขั้ น ตอนดั ง กล่ า ว มี เ พี ย งบางแห่ ง              
ไม่สามารถด�ำเนินการได้

ปัญหาอุปสรรค
 สคร. สสจ.บางแห่งยังไม่เข้าใจบทบาทการด�ำเนินงานร่วมกับพื้นที่
 เทศบาลมีบทบาทภารกิจหลายด้าน และจะท�ำตามนโยบายหลัก เจ้าหน้าทีด
่ า้ นสาธารณสุขหรือมีเพียงคนเดียว
ไม่สามารถด�ำเนินการดังกล่าวจึงไม่มีความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน

ส่วนที่ 4 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจขาดเลือด :CBI IHD

การติดตามความก้าวหน้าเทศบาลและแกนน�ำชุมชน 4 จังหวัด

1. จังหวัดราชบุรี

3. จังหวัดอุทัยธานี

2.จังหวัดนครสวรรค์

4. จังหวัดสระบุรี
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ความส�ำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ
ปัจจุบนั โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังจัดเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่ส�ำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงเพิม่ ขึน้ โดยสาเหตุสำ� คัญประการหนึง่ คือ การ
พฤติกรรมการบริโภคทีไ่ ม่เหมาะสม ท�ำให้ได้รบั สารอาหาร
บางอย่างมากเกินความต้องการของร่างกาย เช่น ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต และเกลือโซเดียม เป็นต้น โดยผลการศึกษา
ที่น่าเชื่อถือและยืนยันได้ว่า การบริโภคเกลือและโซเดียม
มากเกินความต้องการมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือด
สมอง อย่างมีนัยส�ำคัญและจากการส�ำรวจการบริโภค
เกลือแกงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 พบว่าคนไทยได้รบั
โซเดียมจากการรับประทานอาหารมากถึง 4,351.7 มิลลิกรัม

salt

ซึ่งมากเกินกว่า 2 เท่า จากปกติที่สามารถบริโภคได้โดย      
ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ คือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน
หรือ คิดเป็นเกลือเพียง 1 ช้อนชาเท่านั้น
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงมีมติรับรอง นโยบายการ
ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพือ่ ลดโรคไม่ตดิ ต่อ (NCDs)
และขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการจัดด�ำเนินการพัฒนาแผนงานการลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดของ
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ S
(Stakeholder network)
การสร้าง พัฒนาและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ A
(Awareness)
การเพิ่มความรู้ ความตระหนัก และเสริมทักษะให้ประชาชน ชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและผู้ก�ำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ L
(Legislation and environmental reform)
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการผลิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเกิดผลิตภัณฑ์ที่มี
โซเดียมต�่ำ รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทางการเข้าถึงอาหารที่ปริมาณโซเดียมต�่ำ
ยุทธศาสตร์ T
ยุทธศาสตร์ T (Technology and innovation)
การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้และการน�ำสู่ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ S
(Surveillance, monitoring and  evaluation)
การพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามและประเมิ น ผล เน้ น ตลอด
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์
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ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การด�ำเนินยุทธศาสตร์บรรลุความส�ำเร็จ
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนถือเป็น
กุญแจส�ำคัญ ดังนั้นส�ำนักโรคไม่ติดต่อ จึงจัดท�ำกลไก         
การด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานในระดับชาติ ในรูป
แบบคณะกรรมการนโยบายการลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ที่ประกอบด้วย         
ผูบ้ ริหารระดับสูง ของหน่วยภาครัฐทัง้ ภายนอกและภายใน
กระทรวงสาธารณสุข อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง, สถาบัน
การศึกษา, สมาคมวิชาชีพ, ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ประชาสังคม ที่ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย          
ในแผนงานฯ ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนและ

สนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบายลดการบริโภคเกลือ
และโซเดี ย มในประเทศไทยเพื่ อ ลดภาระโรคจากกลุ ่ ม         
โรคไม่ตดิ ต่อ (NCDs) และลดค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และประเทศชาติ ซึ่งได้มีการ
ประชุมครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย
มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินกิ
เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร ให้เกียรติเป็น
ประธานซึง่ ผลลัพธ์สำ� คัญ คือ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
ต่อแผนปฏิบัติการและมีข้อตกลงร่วมกันให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องน�ำไปก�ำหนดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
ภายใต้บทบาทและพันธกิจขององค์กรนั้นๆ ต่อไป

ภาพผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ
โดยมีผู้แทนจากกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข และภายนอกกระทรวง ร่วมการประชุม
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ภาพประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

การด�ำเนินการ NCD clinic Plus 2560
กรมควบคุมโรค โดยส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ได้จัดให้มี จึงเป็นที่มาของชื่อ NCD Clinic Plus 2560 (Model      
การประเมิน การด�ำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อ โดยอ้างอิง Development)
ระบบ Chronic Care Model ตั้งแต่ปี 2557 ให้กับระบบ
ทัง้ นีผ้ ลการด�ำเนินงานคิดมาจากการให้คะแนน 2 ส่วน
การให้ บ ริ ก ารในสถานพยาบาล ใน 3 ปี แรก ได้ ว าง ส่วนแรก คิดเป็น 50% คือ ผลการประเมิน 6 องค์ประกอบ
โครงสร้างการด�ำเนินงานให้ครบทั้ง 6 องค์ประกอบ และ และอีก 50% คือ ผลการประเมิน ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2560 มีการปรับการประเมินการด�ำเนิน และการให้บริการซึ่งมีทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด และ ประมวล
งานโดยเพิม่ ในส่วนของ การประเมิน ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน ผลการประเมินตามขนาดของโรงพยาบาล
และ ผลลั พ ธ์ ก ารให้ บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น มาจากรู ป แบบเดิ ม          
แผนภาพที่ 15 การประเมินผลลัพธ์การด�ำเนินงาน NCD คุณภาพของโรงพยาบาลตาม 6 องค์ประกอบ
ของระบบ Chronic Care Model

ผลการด�ำเนินงาน พบว่า โรงพยาบาลเกือบทั้งหมด
มีการประเมิน NCD clinic Plus คิดเป็น  99.21% (รพ.889 แห่ง
จากทั้ ง หมด 896 แห่ ง ) โรงพยาบาลที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การ        
ประเมินส่วนใหญ่ เป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ในส่วนแรก 6
องค์ประกอบของการประเมิน พบว่า โรงพยาบาลทัง้ 3 ระดับ
ต้องปรับปรุงในองค์ประกอบที่ 4, 5 และ 6 คือ เรื่อง          
การจั ด การตนเอง การสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจและ                

การด�ำเนินการเชื่อมโยงกับระดับชุมชน ซึ่งทั้ง 3 องค์
ประกอบนี้ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการส่งเสริมการ
ด�ำเนินงาน NCD ให้เข้าสู่การส่งเสริมสุขภาพระดับอ�ำเภอ
(District Health System) ซึ่งเป็น setting หลักในการ       
ส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวังการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อทีย่ งั่ ยืน
เนือ่ งจากเป็นการด�ำเนินงานทีม่ ภี าคส่วนประชาชนเข้าร่วม
วางแผนจัดการ และตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพของตนเอง

แผนภาพที่ 16 ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน NCD คุณภาพและการให้บริการตาม 6 องค์ประกอบ
ของระบบ Chronic Care Model ทั้ง 15 ตัวชี้วัด

แหล่งที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
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ในส่วนที่สองผลลัพธ์การด�ำเนินงาน และการให้
3) อัตราการตรวจน�้ำตาลซ�้ำหลังจากคัดกรองแล้ว
บริการ จากทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวที่ผ่านเกณฑ์ ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เกณฑ์ผ่าน 90 ได้ 91.48 %
มาตรฐานมีทั้งหมด 4 ตัวซึ่งได้แก่
4) ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ได้รับการ      
1) ผู้ป่วยเบาหวานคุมความดันโลหิตได้ เกณฑ์ผ่าน คัดกรอง CVD risk assessment เกณฑ์ผา่ น 80 ได้ 81.71 %
60 ได้ 76.76%
2) อัตราการเกิดภาวะน�ำตาลในเลือดต�ำ 
่ เกณฑ์ผา่ น
น้อยกว่า 2 ได้ 1.74 %
แผนภาพที่ 17 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้ ปี 2560

ตัวชี้วัดที่เป็นตัวส�ำคัญคือ เบาหวานคุมได้ และ
ความดันโลหิตคุมได้ พบว่า ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ เบาหวาน
คุมได้ เกณฑ์อยูท่ ี่ 40 ผลการด�ำเนินงานได้ 22 %, ความดัน
โลหิตคุมได้ เกณฑ์อยู่ที่ 50 ผลการด�ำเนินงาน ได้ 35% แต่
เมื่ อ พิ จ ารณา เฉพาะ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจติ ด ตามด้ ว ย
HbA1C ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีค่ มุ ระดับน�ำ้ ตาลได้ อยูท่ ี่ 39.6%
และผูท้ มี่ ารับการรักษาความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี
พบว่า ผูป้ ว่ ยความดันทีค่ มุ ความดันโลหิตสูงได้ อยูท่ ี่ 57.62%
จากฐานข้อมูล health data center ของกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจติดตามด้วย
HbA1C แค่ 53.73% เท่านั้น ผู้ที่มารับการรักษาความดัน
โลหิตอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี คิดเป็น 50% จากกลุ่มผู้ป่วย
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แผนภาพที่ 18 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตที่ควบคุมได้ ปี 2560

ที่มาขึ้นทะเบียนความดันโลหิตสูงทั้งหมด ท�ำให้ทราบว่า
แท้จริงแล้วสิง่ ทีค่ วรเร่งรัดในการบริการคือ เพิม่ การติดตาม
ระดับน�ำ้ ตาลโดยวิธี HbA1C และตามผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
ที่หายไปจากระบบเกือบครึ่งหนึ่ง ของผู้ป่วยความดันที่มา
ขึ้นทะเบียนหรืออีกนัยหนึ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เข้าสู่ระบบบริการเพิ่มขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารมอบ
รางวั ล เพื่ อ เป็ น ก� ำ ลั ง ใจในการท� ำ งานและสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานทีม่ ผี ลงานเด่น ทัง้ ในระดับเขตทัง้
12 เขต และในระดับประเทศ ในงาน NCD forum 2017
เพือ่ เป็น best practice ให้กบั หน่วยงานอืน่ ๆ ซึง่ ได้มเี สียง
ตอบรับจากผู้ท�ำงานว่าควรจัดเป็นประจ�ำทุกปี
รายงานประจำ�ปี 2560
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การด�ำเนินการของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อในการจัดการ
ระบบเพือ่ พัฒนางานด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในปี 2561 เป็นไปตามผลการด�ำเนินงาน
ปี 2560 คือ เพิม่ การอบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการด�ำเนินงาน
ให้กับทีมสหวิชาชีพในระดับ District Health System       
ในเรื่อง Preventive Intervention เพื่อสนับสนุนทั้ง        
องค์ประกอบที่ 4, 5 และ 6 และในการจัดการผลการ
ด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 15 ตัว ได้มีการปรับ template
เพื่ อ การประเมิ น ติ ด ตามผลการรั ก ษา ให้ เ ป็ น เกณฑ์               
ที่สอดคล้องกับ ทางหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วย NCD อื่นๆ
(service plan DM/HT, service plan CKD, Thai DM
society)  นอกจากนี้ ทางส�ำนักมีแผนการผลักดันให้ระบบ

การประเมิน NCD clinic Plus เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินรับรองคุณภาพระดับอ�ำเภอ
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
1. การท�ำความเข้าใจของผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินในสถานบริการต่างๆไม่ตรงกัน
2. รอบในการจัดการข้อมูลของแต่ละสถานบริการ
ยังไม่ใช่เวลาเดียวกัน
3. ขาดความต่อเนือ่ งของการด�ำเนินงานในบางพืน้ ที่
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้ง 3 ข้อ ได้มีการด�ำเนินการกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (HDC, สคร, สสจ และผู้เชี่ยวชาญ
ของสมาคมวิ ช าชี พ ) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การประเมิ น ใน
ปีงบประมาณ 2561 ต่อไปแล้ว

ภาพการมอบรางวัล NCD clinic Plus Award
2017 ในงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ
(NCD Forum 2017)
ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
เมื่อวันที่ 31-1 สิงหาคม 2560

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการ NCD Clinic Plus ระดับ DHS รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่

5

สถานการณ์และผลการดำ�เนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

สถานการณ์อุบต
ั ิเหตุทางถนนของประเทศไทย
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ.2559
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ส่งผล
ท�ำให้เกิดการความสูญเสีย ชีวิต การบาดเจ็บ และความ
พิ ก ารตามมา โดยสถานการณ์ อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนจาก            
การายงานองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2558 (Global Status
Report on Road Safety 2015)(1) พบว่าในแต่ละปี
ประชาชนทั่ ว โลกเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนน
ประมาณ 1.25 ล้านคน หรือกว่า 3,400 คนต่อวัน นอกจากนี้
ประมาณ 20-50 ล้านคนมีความพิการตามมา และยังเป็น

สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรอายุ 15-29 ปี
เพศชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าเพศหญิง
เกือบ 3 เท่า
ส� ำ หรั บ สถานการณ์ ใ นประเทศไทยนั้ น จากสถิ ติ
ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2555 -2559) พบว่า อัตราการเสียชีวิต         
อยู่ระหว่าง 21 – 23 ต่อแสนประชากร เฉลี่ย 14,771 คน
ต่อปี (แผนภาพที่ 19)

แผนภาพที่ 19 จ�ำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2543-2559

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2553– 2559 ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ปี 2559 กลุม่ ประชากรทีเ่ สียชีวติ สูงทีส่ ดุ ได้แก่ กลุม่ มีการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 3 เท่าตัวชายเสีย
อายุ 15-19 ปี รองลงมา คือ 20-24 ปี โดยเฉพาะเพศชาย ชีวติ ร้อยละ 79 หญิงเสียชีวติ ร้อยละ 21 (แผนภาพภาพที่ 20)
แผนภาพที่ 20 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ�ำแนกตามกลุ่มอายุปี พ.ศ.2559

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ยานพาหนะที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตพบว่า รถ
จักรยานยนต์เป็นพาหนะที่มีจ�ำนวนการเสียชีวิตมากที่สุด
ในทุกกลุ่มอายุ (จ�ำนวน 6,083 คน) รองลงมา คือ รถเก๋ง
(1,360 คน) มีข้อสังเกตว่า คนเดินเท้า คือ กลุ่มที่เสียชีวิต
สูงเป็นอันดับ 3 รองมาจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์และรถเก๋ง

โดยกลุ่มอายุที่เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด คือ
กลุ่มอายุ 15-19 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 20-24 ปี ซึ่ง
กลุ่มนี้คือกลุ่ม วัยรุ่น และวัยที่เริ่มท�ำงานโดยส่วนใหญ่ใช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ช่วงเวลาทีม่ จี ำ� นวนผูเ้ สียชีวติ มากทีส่ ดุ คือ ช่วงเดือน ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จะต�่ ำ กว่ า เดื อ นอื่ น ๆ และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น           
มีนาคมมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตถึง 1,441คน รองลงมาคือเดือน ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงออกพรรษา และ
ธันวาคมและมกราคม (1,306 คน) และพบว่าช่วงเข้าพรรษา เริ่มเข้าฤดูกาลท่องเที่ยว (แผนภาพที่ 22)
ในช่วงเดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน จ�ำนวน       
แผนภาพที่ 22 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ�ำแนกรายเดือนปี พ.ศ.2559

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล :
1. World Health Organization. Global Status Report 2. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.
จ�ำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
on Road Safety 2015. Available from: http://
พ.ศ. 2559 [ไฟล์ข้อมูล]. นนทบุรี; 2560.
www.who.int/violence_injury_prevention/
road_safety_status/2015/GSRRS2015_Summary_
EN_final.pdf [2016Aug 19].
รายงานประจำ�ปี 2560
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ส่วนที่ 5 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

แผนภาพที่ 21 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ�ำแนกตามพาหนะและกลุ่มอายุปี พ.ศ.2559

ผลการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบต
ั ิเหตุทางถนน (RTI)
ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ�ำปีงบประมาณ  2560
ประเทศไทยได้มกี ารก�ำหนดเป้าหมายในการลดการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตามกรอบปฏิญญามอสโก    
ที่ก�ำหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)
คือ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปี 2563    
ลดลงร้อยละ 50 จากปี 2553
กระทรวงสาธารณสุข ได้ก�ำหนดอัตราการเสียชีวิต
จากอุบตั เิ หตุทางถนน เป็นตัวชีว้ ดั ส�ำคัญภายใต้ยทุ ธศาสตร์

ด้านการส่งเสริมป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
ในปีงบประมาณ 2560 ก�ำหนดเกณฑ์การเสียชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุทางท้องถนน ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากรายงานสาเหตุการเสียชีวติ ใบมรณะบัตร
พบว่า อัตราการเสียชีวติ จากอุบตั ทิ างถนนทัว่ ประเทศเฉลีย่
เท่ากับ 20.65 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย
โดยพบว่ามีเขตสุขภาพมีอตั ราการเสียชีวติ ต�ำ่ กว่าค่าเป้าหมาย
ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 11 และ 12 ดังแผนภาพที่ 23

แผนภาพที่ 23 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปี 2560

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์โดย : กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 ต.ค. 60
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ผลงานส�ำคัญในการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราตายเป็นอันดับหนึ่งใน
ภู มิ ภ าคนี้ แ ละจากรายงานดั ง กล่ า วได้ ป ระมาณการว่ า
ประเทศไทยมีอตั ราการเสียชีวติ เป็นอันดับ 2 ของโลกอัตราตาย
36.2 รายต่อแสนประชากร (ประมาณ 24,237 คน) และ
ประเทศไทยยังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอาเซียนที่มี
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด
ผลกระทบ การสูญเสียปีสุขภาวะในเพศชายและ
เพศหญิงจ�ำแนกตามรายโรคพบว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็น
สาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะอันดับ 2 ในเพศชายและ
อันดับ 8 ในเพศหญิงโดยค่าความสูญเสียในเพศชายร้อยละ
8.0 เพศหญิงร้อยละ 2.7 ซึง่ เพศชายสูญเสียปีสขุ ภาวะสูงกว่า
เพศหญิงถึงกว่า 4 เท่าและเมือ่ พิจารณาการสูญเสียปีสขุ ภาวะ
ในเพศชายและเพศหญิ ง ในกลุ ่ ม อายุ 15-19 ปี พ บว่ า
อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการสูญเสีย         
ปีสุขภาวะและจากข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข
ต�ำรวจ และบริษทั กลางฯ) พบว่า คนไทยเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนนมากถึงปีละ 23,000 - 24,000 คน หรือชัว่ โมงละ
3 คน บาดเจ็บไม่ได้นอนโรงพยาบาลนับล้านคนและนอน
รักษาตัวโรงพยาบาลเกือบสองแสนคนต่อปี พิการอีกปีละกว่า
7,000 คน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2 แสน
ล้านบาทต่อปี
ผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมายการลดโรคและ
ภัยสุขภาพ ตัวชีว้ ดั ลดอัตราตายจากอุบตั เิ หตุทางถนน (ต่อ
แสนประชากร) ค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ไม่เกิน 18.0          
ผลการด�ำเนินงานจากข้อมูลการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 จากข้อมูล
การเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559
ถึ ง มี น าคม 2560 โดยกองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
ส�ำนักงานกระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ รอบ 9 เดือน เท่ากับ
14.9 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีอัตราสูงค่าเป้าหมายรอบ
9 เดือน อยูท่ ี่ 14.3 ต่อประชากรแสนคน เมือ่ จ�ำแนกรายเขต
สุขภาพพบว่า เขตสุขภาพที่ 3, 11 และ12 มีอัตราอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงตามเป้าหมาย
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
1. การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง IS Online ปี 2560
ทดลองใช้ในเขตสุขภาพที่ 7 และอยู่ในช่วงไตรมาส 4

จัดการอบรมครู ก. และมีแผนขยายทัว่ ประเทศในปี 2561
และจัดอบรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
2. การพั ฒ นาระบบรายงานการสอบสวน                
Investigation Online เป็นคลังข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บ
(RTI) ออกแบบระบบเสร็จแล้ว อยูใ่ นช่วงทดลองใช้ และปี 2561
น�ำไปใช้จริงและเชือ่ มโยงกับระบบ SAT ของส�ำนักระบาดวิทยา
3. การจั ด การข้ อ มู ล 3 ฐานในระดั บ จั ง หวั ด
(สาธารณสุข ต�ำรวจ และบริษทั กลาง) มีจงั หวัดด�ำเนินการ
ได้ประมาณ 60 จังหวัด ในปี 2561 จะเน้นให้มีคุณภาพ
มากขึ้นและการน�ำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาในจังหวัดที่
ยังด�ำเนินการไม่ได้
4. Ambulance Safety ในปี 2561 พัฒนาระบบ
ความปลอดภั ย แนวทางการปฏิ บั ติ ข องเจ้ า หน้ า ที่
พัฒนาการสอบสวนฯ และติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานของกรมควบคุมโรคได้ให้ความ
ส�ำคัญปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนน จึงได้พฒ
ั นาการด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับอ�ำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยจัดการที่มีประสิทธิภาพ
หากด�ำเนินงานอย่างจริงจัง โดยประยุกต์ใช้ระบบสุขภาพ
อ�ำเภอ (District Health System: DHS) มุ่งเน้นให้เกิด
การด�ำเนินงานผ่านกลไกการควบคุมป้องกันโรคในระดับ
อ�ำเภอ เชือ่ มโยงกับศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนน
ในระดับอ�ำเภอ (ศปถ.อ�ำเภอ) และขับเคลือ่ นสูร่ ะดับชุมชน
ผ่านศูนย์ปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยทางถนนในระดับท้องถิน่
(ศปถ.อปท.) ทีป่ ระกอบด้วย เทศบาล อบต. ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และเครือข่ายในชุมชน โดยประยุกต์แนวคิดขององค์การ
อนามัยโลกหรือกลยุทธ์ 5 ส. มาเป็นกรอบการด�ำเนินงาน
10 กิจกรรม ดังนี้
1. การจั ด การข้ อ มู ล การเฝ้ า ระวั ง และจั ด ท� ำ
สถานการณ์ปัญหา
2. การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน
3. การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานแบบมีสว่ นร่วมของ
ทีมสหสาขาและเครือข่ายในอ�ำเภอ
4. มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนอย่างชัดเจน
5. การขับเคลือ่ นทีมระดับต�ำบล/ท้องถิน่ /หน่วยงาน
หรือเรียกว่า RTI Team
6. การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยง
รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ส่วนที่ 5 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน

7. การสร้ามาตรการชุมชนและด่านชุมชน
8. การสร้างมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน
9. การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้าง
กระแส การรับรู้แก่สังคม
10. สรุปและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานป้องกันและลดการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ�ำเภอ (DHS-RTI)
มีอ�ำเภอด�ำเนินการ 634 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 72.2 ของ
อ�ำเภอทัง้ ประเทศซึง่ มากกว่าเป้าหมาย ที่ 264 อ�ำเภอ และ
มีอำ� เภอด�ำเนินการผ่านเกณฑ์ระดับดี (Good) จ�ำนวน 328
อ�ำเภอ และผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (Excellent) 89 อ�ำเภอ
และผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม (Advanced) 54 อ�ำเภอ โดย
มีอ�ำเภอที่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลง จ�ำนวน 176
อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 37.4 ของอ�ำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับ
ระดีขนึ้ ไป (จากฐานข้อมูลบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถจ�ำกัด)
ปัญหาอุปสรรค
1. อ�ำเภอมีกระบวนการท�ำงานทีด่ ี และมีของจ�ำกัด
ในการวิเคราะห์สถานการณ์และการชี้เป้าปัญหาและการ
ประเมินผลซึ่งจะช่วยให้การท�ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. DHS-RTI บางเขตสุขภาพมีการขับเคลือ่ นน้อยมาก
เกิดจากการชีเ้ ป้าของเขตและจังหวัดไม่ชดั เจน และซึง่ อาจ
จะยังไม่เข้าใจในกระบวนการ

ภาพกิจกรรม
การด�ำเนินงาน
DHS-RTI
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ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาศักยภาพในระดับอ�ำเภอในการจัดการ
ข้อมูลเพื่อชี้เป้าปัญหา สถานการณ์ และประเมินผลได้
พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือแนวทางการจัดการข้อมูลในระดับ
อ�ำเภอ
2. ขับเคลือ่ นเชิงนโยบายและชีเ้ ป้าอ�ำเภอเสีย่ งจาก
ข้อมูล เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในพื้นที่เป็นปัญหา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอุบัติเหตุทางถนน
1. การขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลให้มีความต่อ
เนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา ได้แก่ IS Online และการบูรณาการ
ข้อมูล 3 ฐานในจังหวัด ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมากในหลาย
จังหวัด
2. ขยับการป้องไปที่เข้มข้นในระดับอ�ำเภอและ
ชุมชนมากขึน้ ได้แก่ อ�ำเภอ (สสอ./รพช./คปสอ.) เป็นเลขา
ร่วมใน ศปถ.อ�ำเภอและบูรณาการการขับเคลื่อนภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (District
Health Board: DHB) และมีกระบวนการท�ำงานทั้งเชิง
ผลผลิตและเชิงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการ
D-RTI (District-Road Traffic Injury) ซึ่งเป็นกรอบการ
ด�ำเนิ น งานป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในระดั บ อ� ำเภอที่
ครอบคลุมทุกประเด็น ทัง้ การจัดการข้อมูล การบูรณาการ
ทีมสหสาขา การขับเคลือ่ นในระดับชุมชน การจัดการจุดเสีย่ ง
มาตรการชุมชน มาตรการองค์กร พร้อมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลในระดับอ�ำเภอ

ส่วนที่

6

สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

สถานการณ์เสียชีวิตจากการจมน�้ำ
ของเด็กในประเทศไทย
การจมน�ำ้ เป็นสาเหตุของการเสียชีวติ จากสาเหตุการ
บาดเจ็บ (Injury) จากรายงานการจมน�ำ้ ระดับโลก (Global
Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก(1) พบว่า
ในแต่ละปีมีคนจมน�้ำเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน ทั้งนี          ้
ในกลุ่มเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปีพบว่า การจมน�้ำเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับที่ 3 (เสียชีวิตปีละ 140,219 คน) รอง
จากโรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส์ (HIV)
ซึ่งต่างกับประเทศไทยซึ่งพบว่าการจมน�้ำเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับที่หนึ่ง(2)
แนวโน้มการเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ ของเด็กอายุตำ�่ กว่า
15 ปี ค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549
ทีเ่ ริม่ ท�ำ Intervention จากเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 2549) มีเด็ก
เสียชีวติ จากการจมน�ำ้ เฉลีย่ ปีละ 1,500 คน หรืออัตราการ
เสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนอยู่ในช่วง 9.1 - 11.5 แต่

ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า การเสียชีวิตจากการจมน�้ำของเด็ก
อายุตำ�่ กว่า 15 ปี เท่ากับ 713 คน หรือมีอตั ราการเสียชีวติ
ต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 6.2(3) อย่างไรก็ตามเป็นที่
น่าสังเกตว่าก่อนปี พ.ศ. 2558 กลุม่ อายุ 5-9 ปี มีอตั ราการ
เสียชีวติ สูงทีส่ ดุ แต่หลังจากปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาพบว่า
กลุ ่ ม เด็ ก อายุ ต�่ ำ กว่ า 5 ปี เป็ น กลุ ่ ม ที่ เ สี ย ชี วิ ต สู ง ที่ สุ ด
(แผนภาพที่ 24) ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่ป้องกันได้ง่ายที่สุด
เพราะเด็กกลุ่มนี้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
เด็ก มาตรการที่ส�ำคัญส�ำหรับเด็กกลุ่มนี้คือ การให้ความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันการจมน�ำ้ แก่ผปู้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็กเมือ่
พาเด็กมาฉีดวัคซีน โดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการ
จัดพื้นที่เล่น (Playpen) ที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก ซึ่งทาง
องค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ

แผนภาพที่ 24 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน ของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี จากการตกน�้ำ จมน�้ำ
ของประเทศไทย จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2546 – 2559

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ : กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

เพศชายมีอตั ราการเสียชีวติ จากการตกน�ำ ้ จมน�ำ ้ สูงกว่า
เพศหญิงประมาณ 2 เท่าตัว และจากค่าเฉลีย่ ของข้อมูลในช่วง
10 ปีทผี่ า่ นมา ปี พ.ศ. 2550-2559 พบว่าช่วงเดือนเมษายน
เป็นช่วงทีม่ เี ด็กจมน�ำ้ เสียชีวติ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือมีนาคม
และพฤษภาคม ซึง่ ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฤดูรอ้ นและปิดภาค
การศึกษา
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จากข้ อ มู ล ระบบเฝ้ า ระวั ง การบาดเจ็ บ (Injury       
Surveillance) ของโรงพยาบาลเครื อ ข่ า ยขนาดใหญ่
จ�ำนวน 33 แห่ง ของส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค(4)
พบว่า สถานทีท่ เี่ ด็กตกน�ำ 
้ จมน�ำ้ อยูท่ บี่ า้ นและบริเวณบ้าน
สูงทีส่ ดุ (ร้อยละ 36.6) แหล่งน�ำ้ ทีม่ เี ด็กเสียชีวติ จากการตกน�ำ 
้
จมน�้ ำ สู ง ที่ สุ ด คื อ แหล่ ง น�้ ำ ธรรมชาติ (ร้ อ ยละ 39.2)              

รองลงมาคืออ่างอาบน�ำ 
้ (ร้อยละ 6.8) และสระว่ายน�ำ 
้ (ร้อย ถูกน�ำส่งโดยญาติหรือผู้เห็นเหตุการณ์มากที่สุด (ร้อยละ
ละ 2.7) ส�ำหรับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลพบว่าเด็กอายุ 49.5) รองลงมาคือหน่วยบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน (ร้อยละ 47.3)
ต�่ ำ กว่ า 15 ปี ที่ บ าดเจ็ บ รุ น แรงจากการตกน�้ ำ จมน�้ ำ              

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตรส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ : กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอตั ราการเสียชีวติ สูงทีส่ ดุ
รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
และภาคเหนือ ทั้งนี้เมื่อจ�ำแนกเป็นรายเขตสุขภาพพบว่า
เขต 8 มีอตั ราการเสียชีวติ ต่อประชากรเด็กแสนคนสูงทีส่ ดุ
รองลงคือ เขต 7 (แผนภาพที่ 26) และเมื่อจ�ำแนกพื้นที่
เสี่ยงเป็นรายจังหวัดโดยใช้ฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2559 พบว่า
 จังหวัดในเขตพืน
้ ทีเ่ สีย่ งมาก (พืน้ ทีส่ แี ดง) อัตรา
การเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนมากกว่าหรือเท่ากับ 7.5
หรือจ�ำนวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปมีจ�ำนวน 30
จังหวัด ได้แก่สโุ ขทัย นครสวรรค์ พิจติ ร พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย
หนองบั ว ล� ำ ภู อุ ด รธานี ห นองคายสกลนคร สุ ริ น ทร์
นครราชสีมา ชัยภูมิ อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี
ชุมพร สตูล ปัตตานี กรุงเทพมหานคร

จังหวัดในเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งปานกลาง (พืน้ ทีส่ เี หลือง)
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5 - 7.4
มีจำ� นวน 21 จังหวัดได้แก่ลำ� ปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก
อุทยั ธานี ก�ำแพงเพชร สิงห์บรุ ี ลพบุรี นครนายก สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม
นครพนม ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา นราธิวาส
 จั ง หวั ด ในเขตพื้ น ที่ เ สี่ ย งน้ อ ย (พื้ น ที่ สี เขี ย ว)
อัตราการเสียชีวติ ต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5 มีจำ� นวน
26 จังหวัด ได้แก่ ล�ำพูน น่าน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา
แม่ฮ่องสอน เชียงราย อุตรดิตถ์ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี
อ่างทอง ประจวบคีรีขันธ์ ตราด สมุทรปราการ บึงกาฬ
บุรรี มั ย์ มุกดาหาร ยโสธร กระบี่ ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช
ยะลา ตรัง พัทลุง
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ส่วนที่ 6 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

แผนภาพที่ 25 จ�ำนวนเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ที่ตกน�้ำ จมน�้ำจ�ำแนกตามเดือนเกิดเหตุ ปี พ.ศ. 2550 – 2559
(ค่าเฉลี่ย 10 ปี)

แผนภาพที่ 26 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน�้ำของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี
จ�ำแนกรายเขตปี พ.ศ. 2559

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลมรณบัตรส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์: กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ปั จ จั ย เสี่ ย งจากการจมน�้ ำ มี ค วามแตกต่ า งกั น            
ในแต่ละช่วงอายุ โดยในกลุ่มเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี มักเกิด
จากปัจจัยทางด้านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กและการจัดการ
แหล่งน�้ำภายในบ้านและบริเวณบ้าน ส่วนเด็กอายุตั้งแต่     
5 ปีขนึ้ ไป มักเกิดจากการปัจจัยด้านตัวเด็กเองทีม่ กั ชวนกัน
ไปเล่นน�ำ 
้ ประกอบกับเด็กไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งความปลอดภัย        
ทางน�ำ ้ ไม่มที กั ษะการเอาชีวติ รอดในน�ำ้ และวิธกี ารช่วยเหลือ
ที่ถูกต้อง รวมทั้งปัจจัยด้านการจัดการแหล่งน�้ำบริเวณ
รอบๆ บ้านและในชุมชน
ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้ล้วนเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
จาก 3 ปีท่ีด�ำเนินการ (ปี 2558 - 2560) พบว่า มีทีม             
ผูก้ อ่ การดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�ำ ้ จ�ำนวน 2,177 ทีม
ครอบคลุมใน 74 จังหวัด ซึง่ มีผลท�ำให้เกิดการจัดการแหล่งน�ำ้
เสี่ยงให้เกิดความปลอดภัย (สร้างรั้วหรือติดป้ายค�ำเตือน
และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน�้ำไว้บริเวณแหล่งน�้ำเสี่ยง)
จ�ำนวน 10,344 แห่ง, มีการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน 7,862 แห่ง, สถานบริการ
สาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการจมน�้ำเดือนละ 1 ครั้งจ�ำนวน 7,913 แห่ง, เกิด
วิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จ�ำนวน
17,881 คน, เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายน�้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอด จ�ำนวน 391,587 คน, คนในชุมชนหรือ
เด็กได้ฝกึ ปฏิบตั กิ ารช่วยฟืน้ คืนชีพ (CPR) จ�ำนวน 174,236 คน,
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จ�ำนวน
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8,343 ครัง้ , และมีผลการศึกษาวิจยั หรือติดตามประเมินผล
จ�ำนวน 358 เรื่อง(5)
แหล่งข้อมูล
1. World Health Organization. The Global Report
on Drowning. Available from: http://www.lifesaving.bc.ca/sites/ default/ files/WHO_Report_on_Drowning_-_November_17_2014.pdf
[2014 Nov 22].
2. ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ. ทบทวนวรรณกรรมการจมน�ำ้ ของ
เด็ก. ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2550.
3. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.
จ�ำนวนและอัตราการเสียชีวติ จากการจมน�ำ 
้ พ.ศ. 2549
- 2559 [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข; 2560.
4. ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance System: IS)
ปี พ.ศ. 2550 - 2558 [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร:
ส� ำ นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข; 2559.
5. ส้ม เอกเฉลิมเกียรติ และสุชาดา เกิดมงคลการ. สรุปผล
การด�ำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการ
จมน�้ำ. ส�ำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค. 2560.

สถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
เพศหญิง 3.5 เท่าเมือ่ พิจารณาตามเขตบริการสุขภาพพบว่า
เขตทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ประเทศ ได้แก่ เขต
สุขภาพที่ 1, 3, 11, 5, 12 และ 6 ตามล�ำดับ ขณะทีผ่ สู้ งู อายุ
เพศหญิงมีการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มสูงกว่าเพศชาย
1.6 เท่า (ดังภาพที่ 27 - 29)

แผนภาพที่ 27 อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของประชากรไทยเปรียบเทียบระหว่างรวมทุกกลุ่มอายุ
และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน ปี 2550 - 2559

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย : ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แผนภาพที่ 28 อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
ต่อประชากรแสนคน จ�ำแนกตามเขตสุขภาพ

ที่มา : ข้อมูลมรณบัตร ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
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ส่วนที่ 6 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

การพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุเป็นสาเหตุการเสียชีวติ
อันดับ 2 รองจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน           
ซึง่ ประเทศไทยมีผเู้ สียชีวติ จากการพลัดตกหกล้มในทุกกลุม่
อายุปีละเกือบ 2,000 คน โดยครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ (เฉลี่ย
วันละ 3 คน) และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เพศชายเสียชีวติ สูงกว่า

แผนภาพที่ 29 จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปจ�ำแนกตามเพศ

ที่มา : ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ (IS) ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

แผนภาพที่ 30 ความชุกของการพลัดตกหกล้มในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ ที่ 3 ปี พ.ศ. 2543 ครัง้ ที่ 4
ปี พ.ศ. 2551 - 2552 และครัง้ ที่ 5 ปี พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีผู้สูงอายุ 1 ใน 3 พลัดตกหกล้ม
หรือมากกว่า 3 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสูง
ถึง 6 แสนคน โดยครึ่งหนึ่งหรือกว่า 3 แสนคน มีบาดแผล
ฟกช�้ำ  ถลอก และได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนสะโพกหักสูง
เกือบ 3,000 คนส�ำหรับสาเหตุหลักมาจากการลื่น สะดุด
หรือก้าวพลาดบนพืน้ ระดับเดียวกันมากถึงร้อยละ 60 แต่มเี พียง
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ร้อยละ 5.8 เกิดจากการตกหรือล้มจากบันใดและขัน้ บันใด
(ตามแผนภาพที่ 30, 31) และสถานที่พลัดตกหกล้มพบว่า
มากถึ ง ร้ อ ยละ 65 ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง หกล้ ม           
นอกบริเวณบ้าน โดยผลจากการพลัดตกหกล้มมีตงั้ แต่การ
บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงรุนแรงท�ำให้ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวช่วยตัวเองได้ลดลง จนพิการต้องพึ่งพาผู้อื่น

ที่มา: ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS) ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2558

ดังนั้น การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุที่
ส�ำคัญ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงต่อการพลัด
ตกหกล้มในผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป พร้อมทัง้ แจ้งสถานะความ
เสี่ยงแก่ผู้รับการประเมินทราบ และปรับเปลี่ยน/แก้ไข
ปัจจัยเสีย่ งหลายๆ ปัจจัยร่วมกับทีมสหสาขาในกลุม่ เสีย่ งสูง
ทัง้ ในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน เพือ่ ลดโอกาส
เกิดการพลัดตกหกล้มรายใหม่และการพลัดตกหกล้มซ�้ำ

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 กรมควบคุมโรคได้ร่วม
กับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5, 6, 8 และ 11 พร้อม
เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขด�ำเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิด
ชอบ รวม 12 แห่ง ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล
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ส่วนที่ 6 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

แผนภาพที่ 31 ร้อยละของสาเหตุการพลัดตกหกล้มของกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2558

ผลการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากสาเหตุอื่นๆ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำ� หนดให้อตั ราการเสียชีวติ
จากการจมน�้ำของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี เป็นตัวชี้วัดส�ำคัญ
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมป้องกันโรคและคุม้ ครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตใน
ปี 2563 ไม่เกิน 3.5 ต่อแสนประชากรเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี
ในปีงบประมาณ 2560 ได้ก�ำหนดเกณฑ์เป้าหมาย
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้ำของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี
ไว้ไม่เกิน 5.0 ต่อแสนประชากร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก

รายงานสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิต ในใบมรณะบั ต ร ปี 2560            
ในภาพรวมประเทศ อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต เท่ า กั บ 6.2               
ต่อประชากรเด็กแสนคน ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย
และในรายเขตสุภาพพบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายแทบทุกเขต
โดยมี เขตสุ ข ภาพที่ 8 มี อั ต ราการเสี ย ชี วิตสู ง สุ ด (8.7            
ต่อแสนประชากร) รองลงมาเขตสุขภาพที่ 10 และเขต
สุขภาพที่ 5 (7.8 ต่อแสนประชากร) ดังแผนภาพที่ 32

แผนภาพที่ 32 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้ำของเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ต่อแสนประชากรเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมายปี 2560

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์โดย : กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 ต.ค. 60
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ผลงานส�ำคัญในการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา กรมควบคุมโรค
ได้จัดรณรงค์วันป้องกันเด็กจมน�้ำ  ในหัวข้อ “บ้านเริ่ม
ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน�้ำ” โดยมี นายแพทย์เจษฎา
โชคด�ำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน พร้อมนาย
แพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนาย
แพทย์ดิเรก ข�ำแป้น ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ และ
นายพิสิษฐ์ พงษ์ศิริศุภกุล มูลนิธิพุทธธรรม 31 (ฮุก 31)
จ.นครราชสีมาร่วมในพิธีแถลงข่าว ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ
มุ่งหวังอยากให้ครอบครัว (บ้าน) เป็นจุดเริ่มต้นของการ

สร้างความปลอดภัยทางน�้ำ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินงาน เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนสามารถ
พึง่ ตนเองได้ภายใต้แนวคิด “บ้านเริม่ ชุมชนร่วม...ป้องกัน
เด็กจมน�้ำ” พร้อมชมการจ�ำลองสถานการณ์และสาธิตวิธี
การเอาชีวติ รอดในน�ำ 
้ วิธกี ารช่วยเหลือคนตกน�ำ้ และสาธิต
การปฐมพยาบาลคนจมน�้ำ  จากครูและนักเรียนโรงเรียน
วัฒนพฤกษา จ.นนทบุรี และสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน�้ำ
พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ คุณณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์

ภาพงานแถลงข่าว รณรงค์วันป้องกันเด็กจมน�้ำ
“บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน�้ำ” ณ สระว่ายน�้ำ กระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนที่ 6 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

รณรงค์วันป้องกันเด็กจมน�้ำ ในหัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน�้ำ”

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิทยากร
ตามหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ส�ำนัก
โรคไม่ติดต่อได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการเป็นวิทยากรตามหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อ         
เอาชีวิตรอด โดยมีนายแพทย์ดิเรก ข�ำแป้น ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบ
ใบประกาศแก่ผู้เข้ารับการอบรม ที่อาคารสวนกีฬาและ
สระว่ายน�ำ้ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หัวข้อการ
ประชุ ม อภิ ป ราย เรื่อง องค์ประกอบการด�ำเนิ นงาน              
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�้ำ  และปัญหา
อุปสรรคการประเมินผลในพื้นที่ในการเรียนหลักสูตรสอน

ว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอด (Survival Swimming Curriculum)
ฝึกปฏิบตั ิ เรือ่ ง การสอนว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอด หน่วยการ
เรียนที่ 1 เรื่อง ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้ำ  และ
หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง การเอาชีวิตรอดในน�้ำฯ “เน้น
การสอนเด็กอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการ
ป้องกันการจมน�้ำ”  ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสอนว่ายน�้ำเพื่อ
เอาชีวิตรอด หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง การช่วยเหลือ             
ผู้ประสบภัยทางน�้ำ  “เน้นการสอนเด็กอย่างไรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ต่อการป้องกันการจมนำ�้ ”  ฝึกปฏิบตั ิ
เรื่อง การก�ำหนดสถานการณ์จ�ำลองในการสอนเด็ก

ภาพการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิทยากรตามหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารสวนกีฬาและสระว่ายน�้ำกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
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การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตก
หกล้มในผูส้ งู อายุโดยสถานบริการสาธารณสุขเพือ่ เป็นการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติ/ความรู้-ความเข้าใจ/พฤติกรรม ที่ก่อ
ให้เกิดความเสีย่ งต่อการพลัดตกหกล้มของผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้
ให้ ค วามรู ้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ปั จ จั ย เสี่ ย งเพื่ อ
เป็นการป้องกันและไม่ให้เกิดการพลัดตกหกล้มซ�้ำอีก
การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุสามารถ
ป้องกันได้ด้วยการประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดการพลัดตกหกล้มประกอบด้วยปัจจัยด้าน
ตัวบุคคล เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ลดลง, การใช้ยา
นอนหลับ/ยากล่อมประสาท/ยาลดความดันโลหิต, ความ
ผิ ด ปกติ ข องสายตา/การมองเห็ น เป็ น ต้ น และปั จ จั ย         
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ, ทางเดินที่        
ไม่เรียบเสมอกัน, การจัดวางอุปกรณ์/สิ่งของที่ไม่เป็น

ระเบียบ เป็นต้นทัง้ นี้ ในวันที่ 1 - 23 มิถนุ ายน 2560 ส�ำนัก
โรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรคได้ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มเสริมพลัง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุโดยการประเมินความเสีย่ ง
ของผูร้ บั บริการในสถานบริการสาธารณสุข 12 แห่ง แห่งละ
10 คน โดยให้ผู้สูงอายุตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการซักถามความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ
และพฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุ ส่วนที่ 2 การได้รับความรู้ ค�ำแนะน�ำ 
เรือ่ งการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุสว่ นที่ 3 การ
ประเมินความพึงพอใจต่อการสื่อสาร ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วน
บุคคล พร้อมให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ เรือ่ งการป้องกันการพลัด
ตกหกล้มในผู้สูงอายุและแลกเปลี่ยนข้อมูลการด�ำเนินงาน
ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขยายพื้นที่  
ด�ำเนินงานฯ

ภาพการให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ เรื่อง การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ รวมถึงซักถามความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและพฤติกรรมการ
ป้องกันบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุวันที่ 2 และ 6 มิถุนายน 2560
ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรีตามล�ำดับ
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ส่วนที่ 6 สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ

การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ โดยสถานบริการสาธารณสุข

ภาพการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม โดยการวัดสายตาและการทดสอบการทรงตัว

ภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียด
การด�ำเนินงานภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและขยายพื้นที่ด�ำเนินงานฯ
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ส่วนที่

7

การพัฒนาองค์กร

การด�ำเนินงานพัฒนาองค์กรของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นัน้ กลุม่
พัฒนาองค์กร ได้ด�ำเนินงานในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม
พัฒนาองค์กร และได้รบั มอบหมายงานอืน่ ๆ ในปีงบประมาณ
2560 คือ มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลัก (Focal
Point) ในงานวิจยั งานสือ่ สาร และงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(EOC) ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ โดยผลการด�ำเนินงานของ
กลุ่มพัฒนาองค์กร สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. การพัฒนาบุคลากรของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ         
ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม พัฒนาความรูค้ ณ
ุ ธรรม และสาน
สัมพันธภาพของบุคลากรในองค์กร ซึง่ ผ่านการวางแผนการ
ด�ำเนินงานในรูปแบบของคณะท�ำงานที่มีตัวแทนมาจาก
บุคลากรของแต่ละกลุม่ โดยกลุม่ น�ำข้อมูลมาจากหลายส่วน
ทัง้ ผลจากประเมิน IDP จากระบบ PMS online การส�ำรวจ
ความต้องการการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล พร้อมทั้ง
การให้ข้อมูลความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากรจาก             
ผู้บริหารของส�ำนัก มีรายละเอียด กิจกรรม ได้แก่
		
 นิ ม นต์ พ ระมาบรรยายธรรมให้ บุ ค ลากรใน
องค์กรทุก 2 เดือน
		
 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารองค์ ก รรั ก ษ์ สุ ข ภาพ
เสริมสร้างคุณธรรม
		
 ประชุมเชิงปฏิบต
ั กิ ารถ่ายทอดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และพิธีลงนามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วย
งานส�ำนัก
		
 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง   
“การเขียนข่าวด้านสุขภาพ”
		
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากร
ในการเขียนผลงานคุณภาพของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่
กพร. ก�ำหนด ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
		
 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการออกแบบสื่ อ                     
Infographic เบื้องต้น
		
 ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการออกก�ำลังกาย
ด้วยโยคะ(Yoga) และบอดี้เวท (Body weight)
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 ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพยากรณ์โรค
		
 ประชุมถอดบทเรียน คนคุณธรรม และการ
เขียนผลงานเพื่อให้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
		
 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรเพือ่ วางระบบติดตาม และประเมินควบคุมภายใน
องค์กร
		
 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสารบรรณ
		
 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ดา
้ นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน “ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
โปร่งใสไร้ทุจริต”
		
 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กร เช่น ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่
นอกจากนี้ ได้ดแู ล ประสาน ในเรือ่ งการศึกษาดูงาน
“Monitoring and Evaluation for NCDs” (1 วัน) ให้
กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตร inter ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. การจัดสิง่ แวดล้อมองค์กรเพือ่ เพิม่ ความผูกพัน
น่าอยู่ น่าท�ำงานโดยการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการ
ท� ำ งานเป็ น ที ม ในรู ป แบบของคณะท� ำ งานอย่ า งเป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการได้แก่
		
 จั ด บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รเรื่ อ งการ
สื่อสารด้านสุขภาพในองค์กร
		
 จัดบอร์ดสุขสันต์วันเกิด ต้อนรับสมาชิกใหม่
และแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ของบุคลากรส�ำนัก
		
 ด� ำ เนิ น งานสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง
แวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรส�ำนักโรคไม่ติดต่อ (5 ส.) และ
ร่วมด�ำเนินงาน Healthy workplace (HWP) ของส�ำนัก
โรคไม่ติดต่อ
		
 ออกก�ำลังกายทุกวันศุกร์
		
 จัดกิจกรรม Big cleaning Day 2 ครั้ง
3. ระบบการท�ำงาน ก�ำกับ ติดตามรายงานผลการ
ด�ำเนินงาน/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดค�ำรับรองและการพัฒนา
องค์กร ได้แก่

		
 ติดตามการด�ำเนินงาน PMQA เพือ
่ ปิดช่องว่าง
การด�ำเนินงานขององค์กรทุกหมวด
		
 ประสาน ติดตาม รายงานตัวชี้วัดค�ำรับรอง
ระดับหน่วยงาน รายไตรมาส รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
ในระบบ estimateSM
		
 ประสาน ติดตาม รายงาน ตัวชี้วัดค�ำรับรอง
ระดับกรมผ่านกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รอบ 6, 9 และ 12
เดือนในระบบ e-SAR
		
 ประสาน ติดตาม รายงานตัวชี้วัดค�ำรับรอง
ระดับกระทรวง ผ่านกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รอบ 6, 9
และ 12 เดือนในระบบ e-SAR
		
 พั ฒ นาระบบการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ตามค� ำ
รับรองการปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ (Internal
Audit) โดย คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในรอบ 6 และ 12 เดือน
		
 ติดตาม ประเมินสภาพแวดล้อมองค์กร โดย
คณะท�ำงานสร้างเสริมคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และ
คณะท�ำงาน Healthy workplace ของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
		
 ติดตาม ประเมินผลกระบวนการส�ำคัญ ตาม
SOP ประจ�ำปี 2560 โดย คณะกรรมการติดตามก�ำกับ
ควบคุมภายใน ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ประจ�ำปี 2560

		
 ติดตามตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะใน
ส่วนสมรรถนะต่างๆ และน�ำเข้าประชุมคณะท�ำงานหมวด
5 เพือ่ น�ำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
สมรรถนะที่เป็น GAP ของบุคลากร
		
 ติดตามผลส�ำรวจความผูกพันและความผาสุก
ของบุคลากรของส�ำนักโรคไม่ติดต่อเพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาระบบการด�ำเนินงานในองค์กร
		
 ติ ด ตามผลส� ำ รวจความพึ ง พอใจที่ มี ต ่ อ การ
พัฒนาบุคลากรของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ ปีงบประมาณ 2560
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
		
 พัฒนาทีม PMS online ทีม
่ าจากบุคลากรทุก
กลุ่มงานให้เอื้อต่อการบันทึกจัดท�ำข้อมูล PMS online
ของแต่ละบุคคลในกลุ่ม
		
 ผลั ก ดั น การจั ด ท� ำ แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
(SOP) กระบวนการหลักของส�ำนักโรคไม่ติดต่อเกือบครบ
ทุกกระบวนการหลัก เป็นฉบับที่ 1
		
 ผลักดันการด�ำเนินงาน 5 ส. และร่วมผลักดัน
การด�ำเนินงาน Healthy workplace ของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ

1. การตรวจประเมินตัวชีว้ ดั ของหน่วยงาน (รอบ
6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
		
 การตรวจประเมินรอบ 6 เดือน การนัดหมาย
วันเวลาเพื่อการตรวจประเมินยากเนื่องจากผู้ตรวจและ
ผู้รับการตรวจมีภารกิจงานมาก ท�ำให้การตรวจประเมิน
เลยช่วง time line ที่ก�ำหนด (6-17 มีนาคม 2560) ซึ่งมี
ผลต่อภาพรวมส�ำนัก ท�ำให้ไม่มผี ทู้ จี่ ะช่วยในการตรวจสอบ
ภายใน/กระตุ ้ น ให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ด� ำ เนิ น งานตาม          
รายละเอียดของตัวชีว้ ดั ประกอบกับกลุม่ พัฒนาองค์กรต้อง
รวบรวมสรุปผลการกรอกประเมินการปฏิบตั ริ าชการ (PMS
Online) ให้กองการเจ้าหน้าที่ภายใน 28 มี.ค.60 ซึ่งต้อง
รอผลคะแนนการ Internal Audit ตัวชี้วัดค�ำรับรองของ
หน่วยงาน

		
 การตรวจประเมินรอบ 12 เดือน (21 ส.ค.
60-6 ก.ย.60) ผู้ตรวจและผู้รับการตรวจสะดวกให้ตรวจ    
ในช่วง timeline ทีก่ ำ� หนด ในวัน เวลาเดียวกัน ปัญหา คือ
เลขาฯ ทีจ่ ะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในวันตรวจไม่พอเพียง
เนือ่ งจากกลุม่ พัฒนาองค์กร มีเจ้าหน้าทีน่ อ้ ย (ลาเรียน และ
ลาคลอด) ประกอบกับเลขาฯ ทีม่ จี ากกลุม่ อืน่ ลาออก /ย้าย
ที่ท�ำงาน
		
 ความล�ำบากใจของคณะกรรมการในการให้
คะแนนเนือ่ งจากกิจกรรมในขัน้ ตอนที่ 5 เป็นข้อมูล 12 เดือน
ยังไม่ถึงช่วงเวลา (25 ก.ย.60) ท�ำให้มีผลกับการตัดสินใจ
ในการให้คะแนน
		
 บางตั ว ชี้ วั ด ถ่ า ยทอดจากส่ ว นกลางล่ า ช้ า
เนือ่ งจากส�ำนักได้วางแผนท�ำแผนงาน/โครงการไปก่อนหน้า
ท�ำให้ต้องเขียนโครงการและด�ำเนินการเพื่อตอบตัวชี้วัด
รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ส่วนที่ 7 การพัฒนาองค์กร

ปัญหา อุปสรรค ที่พบจากการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

		
 ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด บางตั ว ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ          
รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งานตาม Template
ประกอบกับผูร้ บั ผิดชอบหลักระดับกรมให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานล่าช้า
2. การตรวจประเมินกระบวนการหลักของส�ำนัก
		
 เนื่ อ งจากปี ง บประมาณ 2560 เป็ น ปี แรก          
ที่เริ่มเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการหลัก
ตาม Value Chain ของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ ถือได้วา่ มีระบบแล้ว
แต่ทั้งนี้ผู้เขียน SOP เองก็ยังไม่เข้าใจ concept ของการ
เขียน และบุคลากรของส�ำนักบางรายยังขาดความใส่ใจ        
ในเรื่องการด�ำเนินการตาม SOP ท�ำให้สิ่งที่เขียนใน SOP     
ไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่บุคลากรบางรายปฏิบัติ
		
 คณะกรรมการติดตามประเมินควบคุมภายใน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นปีแรก คณะกรรมการบางท่านยังขาด
ความเข้าใจในคู่มือปฏิบัติที่ต้องตรวจประเมินฯ
		
 ยังไม่มีใบ Checklist รายละเอียดของการ
ตรวจประเมินกระบวนการหลักของส�ำนัก

3. การตรวจประเมิน 5 ส.
คณะท� ำ งานสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง
แวดล้อมทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรส�ำนักโรคติดต่อ (5 ส.) ได้รบั การ
แต่งตั้งเป็นปีแรก การจัดท�ำหลักเกณฑ์การประเมิน 5 ส.
จึงปรับจากของกรม มียืดหยุ่นมากขึ้น ท�ำให้ไม่ตรงกับ
มาตรฐาน 5 ส. ในบางข้อ
4. การพัฒนาบุคลากร
1. การอบรมภายนอก บางรายขออนุมตั ไิ ปอบรม
แต่ผู้จัดยกเลิก แต่ไม่ได้บอกเรื่องการยกเลิกอบรบมายัง
กลุ่มพัฒนาองค์กร
2. การจัดอบรมภายในองค์กรพบว่าบุคลากรที่
เข้าร่วมมีประมาณ 1 ใน 4 ของบุคลากรทั้งหมด เนื่องจาก
มีภารงานกลุ่มเร่งด่วน
5. การด�ำเนินงานของคณะท�ำงาน ต่างๆ
คณะท�ำงาน PMQA ในรายหมวด และ คณะ
กรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส        
มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี เนื่องจากโอนย้ายที่ท�ำงาน  
มีภารงานของกลุม่ เร่งด่วน ท�ำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
เพื่อออกความคิดเห็นในการพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
√ PA หน่วยงาน
 เมื่ อ ถ่ า ยตั ว ชี้ วั ด ลงกลุ ่ ม ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ ผู ้ ก� ำ กั บ          
ผูจ้ ดั เก็บควรศึกษาท�ำความเข้าใจขัน้ ตอนการด�ำเนินงานตาม
Template และหากมีข้อสงสัยควรสอบถามรายละเอียด
เบื้องต้นกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของส�ำนักฯ หรือประสาน
สอบถาม/ปรึกษาผูท้ รี่ บั ผิดชอบหลักของกรมทีด่ แู ลตัวชีว้ ดั นัน้ ๆ
 ปรับระยะเวลาการตรวจ พร้อมลงตรวจ ตลอดจน
ถึงกระบวนการให้คะแนน อย่างช้าสุด ภายใน 19 มีนาคม
/ 19 กันยายน ในแต่ละรอบของการประเมิน ส�ำหรับกลุ่ม
รับการตรวจเตรียมเอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ด�ำเนินการจะแล้วเสร็จได้ทนั ตาม timeline ใน template
 บริ ห ารจั ด การควบคุ ม กระบวนการติ ด ตาม
ประเมินให้ครบองค์ประกอบของแต่ละคณะฯ ระบุหน้าที่
รับผิดชอบชัดเจน
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√ SOP
 สื่อสารท�ำความเข้าใจและให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของบุ ค ลากรในองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง SOP ในแต่ ล ะ
กระบวนการ
 สื่อสารให้เข้าใจว่าผู้รับผิดชอบหลักเขียน SOP
ไม่ใช้ผดู้ ำ� เนินการ SOP แต่เพียงผูเ้ ดียว กลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ SOP
กระบวนการไหนควรด�ำเนินการตาม SOP ที่เขียน เพื่อให้
เป็นมาตรฐาน หากมีบุคลากรใหม่ มาปฏิบัติงานเมื่ออ่าน
SOP แล้วสามารถด�ำเนินการตามคู่มือ/แนวทางที่เขียนได้
 มีการทบทวน/พัฒนาปรับปรุง SOP เพื่อให้เป็น
มาตรฐานและบุ ค ลากรน� ำ ไปด� ำ เนิ น การตาม SOP                    
ที่ประกาศใช้ ปีละครั้ง
 ควรปรั บ ปรุ ง กระบวนการ (SOP) การอบรม
ภายนอก โดยเขี ย น Flow ให้ ชั ด เจน พร้ อ มสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ ส่วนผูท้ ขี่ อไปอบรม/ประชุม ควรปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด

√ 5 ส.
 สื่อสารท�ำความเข้าใจและให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในองค์กรการด�ำเนินการพัฒนา องค์กร ในเรือ่ ง
5 ส. และเสริมแรงในหน่วย/บุคคลที่ ด�ำเนินการ 5 ส. ที่ดี
√ พัฒนาบุคลากร
 ประชาสัมพันธ์การอบรมภายใน ก่อนล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน และรวบรวมรายชือ่ ผูเ้ ข้าประชุม/อบรม
ได้กอ่ นวันประชุม/อบรม เพือ่ ให้บคุ ลากรในองค์กรรับทราบ
จะได้ปรับวันให้ไม่ตรงกัน ส่วนผู้ที่ติดภารกิจเร่งด่วนอย่าง
เลี่ยงไม่ได้ ควรติดตามความรู้ภายหลังเพื่อพัฒนาตนเอง

√ คณะท�ำงาน ต่างๆ
 แต่งตั้งคณะท�ำงาน PMQA ในรายหมวด และ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส โดยเป็นบุคลากรคนเดิม เพื่อพัฒนางานต่อเนื่อง
และองค์ประกอบในแต่ละคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน ควร
มีตัวแทนที่มาจากทุกกลุ่ม/ศูนย์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และครอบคลุมการท�ำงานตามภารกิจภาพรวมของส�ำนัก
โรคไม่ติดต่อ

ประมวลภาพกิจกรรมการด�ำเนินงานพัฒนาองค์กรของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

ส่วนที่ 7 การพัฒนาองค์กร

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรรักษ์สุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรม

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อ
Infographic เบื้องต้น
ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อวางระบบติดตามและประเมินควบคุมภายในองค์กร
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ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และพิธีลงนามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานส�ำนัก

ภาพกิจกรรม Big cleaning Day และมอบประกาศนียบัตร 5 ส. ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
“ส�ำนักโรคไม่ติดต่อโปร่งใสไร้ทุจริต”

ภาพการจัดศึกษาดูงานให้กับนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตร inter
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร
เช่น ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
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Healthy Work Place
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในส�ำนักฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินกิจกรรม สถานที่ท�ำงานน่าอยู่ น่าท�ำงานเพื่อส่ง
เสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ
2560 กรมควบคุมโรค
2. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในส� ำ นั ก ฯ ได้ ร ่ ว มคิ ด ร่ ว ม
วางแผน ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบตั ใิ น
กิจกรรม 5 ส.
3. เพื่อสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด�ำเนินงานพัฒนา
สถานที่ท�ำงานน่าอยู่ น่าท�ำงานในบริเวณพื้นที่ความรับผิด
ชอบเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการของ
ส�ำนักเลขานุการกรมควบคุมโรค

ส่วนที่ 7 การพัฒนาองค์กร

สิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่มีความสุขและสดชื่น
แจ่ ม ใส คื อ พลั ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ง านมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส�ำเร็จ ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยการ
มีสขุ อนามัยทีด่ ที งั้ ภายในและภายนอก คือร่างกายแข็งแรง
จิตใจสดชืน่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้ ก็คอื ชีวติ การท�ำงานชีวติ ส่วนตัวที่
สมดุลและมีคุณภาพของบุคลากรทุกคนในองค์กร
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อจึงได้จดั กิจกรรม Healthy Work
Place หรือ สถานที่ท�ำงานน่าอยู่ น่าท�ำงานขึ้น

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อรับรองการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจจากส�ำนักงานเลขานุการ
กรมควบคุมโรคและการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงาน
เพื่อให้บุคลากรส�ำนักฯ ได้รับทราบ
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กระบวนการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงาน Healthy work
place และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. จัดประชุมคณะท�ำงาน เพือ่ วางแผนและก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินงาน
3. ประชาสัมพันธ์แผนและแนวทางการด�ำเนินงาน
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด�ำเนินงานพัฒนาสถาน
ที่ท�ำงานน่าอยู่ น่าท�ำงานในบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบ
เพือ่ รอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
4. ตรวจประเมินสถานทีท่ ำ� งานโดยคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานพัฒนาสถานทีท่ ำ� งานน่าอยู่ น่าท�ำงานของส�ำนัก
โรคไม่ติดต่อ
5. จัดประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงานเพื่อสรุป      
ผลการประเมินฯ พร้อมส่งผลการตรวจประเมินให้กลุม่ งาน
ต่างๆ ด�ำเนินการแก้ไขในข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
6. คณะกรรมการติดตามการแก้ไขในข้อทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ฯ
เพื่อรองรับการตรวจประเมิน จาก สลก. กรม คร.รับการ
ตรวจประเมินสถานทีท่ ำ� งานโดยคณะท�ำงาน สลก. กรม คร.
7. ด�ำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะ
ท�ำงาน สลก. กรม คร. เพื่อรองรับการตรวจประเมิน จาก
กรมอนามัย
เกณฑ์ประเมินและผลการด�ำเนินงาน โดยเมื่อวัน
ที่ 29 สิงหาคม 2560 ส�ำนักฯ ได้รับการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการของส�ำนักเลขานุการกรมควบคุมโรค และ
ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของคณะ
กรรมการจากส�ำนักเลขานุการกรมควบคุมโรคตามเกณฑ์
ของกรมอนามั ย ประกอบด้วย เกณฑ์สะอาด เกณฑ์
ปลอดภัย เกณฑ์สิ่งแวดล้อม เกณฑ์มีชีวิตชีวา จ�ำนวน 3
ครั้ง เพื่อปรับแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดดังนี้
ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วน
ร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
 การสนับสนุนขององค์กร
 การติดต่อสื่อสาร
 การตรวจติดตามทบทวนและประเมินผล
 การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 2 เกณฑ์ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มี
ชีวิตชีวาประกอบด้วย 4 เกณฑ์หลัก ดังนี้
เกณฑ์สะอาด โดยพิจารณาประเด็นอาคารสถานที่
บริเวณพื้น บริเวณที่จัดเก็บวัสดุสิ่งของ บริเวณที่จําหน่าย
อาหารหรือรับประทานอาหาร ห้องน�้ำ ห้องส้วม และการ
ควบคุมสัตว์และแมลงนําโรค
เกณฑ์ปลอดภัย โดยพิจารณาประเด็นการบันทึก
ข้อมูลสุขภาพ การทํางานทีป่ ลอดภัย เครือ่ งจักร/อุปกรณ์/
เครื่องใช้ ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัย
เกณฑ์สงิ่ แวดล้อมดี โดยพิจารณาประเด็นแสงสว่าง
การระบายอากาศ เสียง/ความสัน่ สะเทือน สารเคมี มูลฝอย
น�้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล
เกณฑ์มีชีวิตชีวา แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 ข้อ โดยพิจารณา
ประเด็นการจัดสถานทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการให้ความรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
ลด เลิก บุหรี่ และสิ่งเสพติด การตรวจสุขภาพประจําปี
และการให้บริการรักษาเบื้องต้นหรือการปฐมพยาบาล
2. ระดั บดี ประกอบด้ วย 2 ข้ อ โดยพิ จ ารณา
ประเด็นการกําหนดผู้รับผิดชอบด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการมีส่วนร่วม
3. ระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย 7 ข้อ โดยพิจารณา
ประเด็นกิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ
กิ จ กรรมดู แ ลสุ ข ภาพฟั น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม โภชนาการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ประเมินภาวะโภชนาการ และ
กิจกรรมทดสอบ/ประเมินสมรรถภาพร่างกาย

ประโยชน์ที่ได้รับ จากการด�ำเนินงานกิจกรรม
Healthy Work Place หรื อ สถานที่ ท� ำ งานน่ า อยู ่               
น่าท�ำงาน
1. บุคลากร เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในช่วยกัน
พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�ำงาน
2. สภาพแวดล้อมในสถานที่ท�ำงาน ได้แก่ บริเวณ
สถานทีท่ ำ� งานเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย เมือ่ มีอปุ กรณ์
ช�ำรุด ก็สามารถแก้ไขได้ทันเวลา
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่ท�ำงาน
ปัญหา/อุปสรรค
1. บุคลากรภายในกลุ่มงานต่างๆ ติดภารกิจ ต้อง
ไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งจังหวัดบ่อยครัง้ ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติกิจกรรม 5ส. ได้

2. พื้นที่ส�ำนักงานในปัจจุบันเป็นพื้นที่เช่า ท�ำให้       
ไม่สามารถปรับเปลีย่ นแปลนอาคารได้ หรือจัดพืน้ ทีใ่ ห้เป็น
ไปตามกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมได้
3. ผูร้ บั ผิดชอบเกณฑ์ตา่ งๆ ติดภารกิจของหลักของ
ตนเองท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการด�ำเนินงาน
1. ให้ บุ ค ลากรจั ด สรรเวลาในการปฏิ บั ติ ต าม            
ข้อก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติกิจกรรม 5ส. ไม่ให้กระทบ
กับงานภายนอก
2. ใช้พนื้ ทีท่ มี่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด จัดสรรพืน้ ที่
ให้เหมาะสมกับความต้องการ
3. ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ต่างๆ อาจจะต้องหาผู้ช่วย
หรือมอบผูแ้ ทนให้ดำ� เนินกิจกรรมเมือ่ ตนเองติดภารกิจ เพือ่
ให้กิจกรรมสามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 7 การพัฒนาองค์กร

ภาพกิจกรรมการด�ำเนินงาน Healthy Work Place
ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
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ภาคผนวก ก
เบอร์โทรศัพท์ภายในส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ชื่อสกุล/ต�ำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

นายแพทย์ดิเรก ข�ำแป้น
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
นางนงนุช ตันติธรรม
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
และหัวหน้ากลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
นายแพทย์ไผท สิงห์ค�ำ
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสุชาดา เกิดมงคลการ
หัวหน้ากลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
นางสาวณัฐธิวรรณ  พันธ์มุง
หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางนิตยา พันธุเวทย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวศศภัสส์ โกมล
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (BRFSS)
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
งานประเมินผลและงาน IT
กลุ่มพัฒนาองค์กร
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานธุรการ
งานยานพาหนะ

0 2590 3982

0 2951 0363

0 2590 3985

0 2951 0363

0 2590 3982

0 2951 0363

0 2590 3980

0 2951 0363

0 2590 3963

0 2590 3964

0 2590 3971

0 2590 3988

0 2951 0402

0 2590 3968

0 2590 3986

0 2590 3988

0 2590 3974

0 2590 3972

0 2590 3979

0 2951 0363

0 2590 3978

0 2951 0363

0 2590 3967
0 2590 3967
0 2590 3962-3
0 2590 3987
0 2590 3971
0 2590 3962
0 2590 3984
0 2590 3970
0 2590 3979
0 2590 3977
0 2590 3978
0 2590 3976
0 2590 3973

0 2590 3968
0 2590 3968
0 2590 3964
0 2590 3988
0 2590 3988
0 2590 3969
0 2590 3972
0 2590 3972
0 2951 0363
0 2951 0363
0 2951 0363
0 2951 0363
0 2951 0363
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รายนามผู้เรียบเรียง
 ดัชนีภาระโรคหรือเครื่องชี้วัดภาวะสุขภาพส�ำหรับโรคไม่ติดต่อ
 การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ

 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ.2559
 สถานการณ์การป้องกันการจมน�้ำของประเทศไทยปี 2560
 สถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
 NCD Forum 2017 : Moving Forward
 การขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอ�ำเภอ
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)





ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชุมชนลดเสีย่ ง ลดโรคหัวใจขาดเลือด โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน (CBI IHD)
ความส�ำเร็จการขับเคลื่อนนโยบายการลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ
 NCD clinic Plus 2560
 D-RTI (District-Road Traffic Injury)
 รณรงค์วันป้องกันเด็กจมน�้ำ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน�้ำ”
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็น
วิทยากรตามหลักสูตรว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
 การป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ โดยสถานบริการสาธารณสุข
 การด�ำเนินงานพัฒนาองค์กรของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
 การด�ำเนินงาน Healthy Work Place ของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
 ผลการด�ำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อภายใต้แผนปฏิบตั ิ
ราชการกรมควบคุมโรคประจ�ำปีงบประมาณ 2560

ผู้เรียบเรียง
ดร.กมลทิพย์  วิจิตรสุนทรกุล
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ดร.กมลทิพย์  วิจิตรสุนทรกุล
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายจิรพงศ์ เหมพุกกะ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
นางสาวชลธิชา ค�ำสอ
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
นางสุชาดา เกิดมงคลการ
นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
นางสาวนิพา ศรีช้าง
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางอัจฉรา ภักดีพินิจ
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
นางสุชาดา เกิดมงคลการ
นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
นางสุชาดา เกิดมงคลการ
นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
นางสาวนิพา ศรีช้าง
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
นางนิตยา พันธุเวทย์
และทีมกลุ่มพัฒนาองค์กร
นางศศภัสส์ โกมล
และทีมกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์
นางสาวสุธาศินี ดอกรัก
รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ภาคผนวก ก

หัวข้อ

อัตราก�ำลังของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ชื่อ/กลุ่มงาน
คณะผู้บริหาร
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร
กลุม่ ป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอนื่ ๆ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มบริหารทั่วไป
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
รวม 101 คน

ข้าราชการ
4
6
8
5
5
5
4
8
2
47

จ�ำนวน (คน)
พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ราชการ กระทรวง ชั่วคราว ประจ�ำ โครงการ
5
5
4
4
6
2
4
2
32

1
1
8
10

1
1
1
3

1
1

2
1
5
8

สรุปโครงการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ�ำปี 2560 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
งบรายจ่าย/ผลผลิต
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงานโครงการ
1. งบภารกิจประจ�ำพื้นฐาน
2. งบขั้นต�่ำ
3. งบผลผลิต
ผ.1.1
ผ.2.1
ผ.2.2
ผ.8.1
ผ.10.1
ผ.16.1
4. งบสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ผ.2.1
ผ.2.5
ผ.3.2
ผ.5.3
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

เงินประจ�ำงวด (บาท)

เบิกจ่าย (บาท)

การเบิกจ่าย (%)

6,645,572.20
48,010,309.08
242,893.00
1,948,800.00
45,210,838.35
6,737,786.67
79,890.00
9,920,531.63
2,131,490.36
26,320,799.03
20,340.66
607,777.73
397,127.50
35,310.00
310,322.50
30,495.00
21,000.00
573,700.00
573,700.00
55626708.78

6,645,572.20
47,535,709.08
242,893.00
1,948,800.00
44,736,238.35
6,737,786.67
79,890.00
9,920,531.63
2,131,490.36
25,846,199.03
20,340.66
607,777.73
397,127.50
35,310.00
310,322.50
30,495.00
21,000.00
573,700.00
573,700.00
55152108.78

100.00
99.01
100.00
100.00
98.95
100.00
100.00
100.00
100.00
98.95
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.15

หมายเหตุ: ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส
คือ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 73 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 96
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ผลการด�ำเนินงานโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ภายใต้แผนปฏิบต
ั ิราชการกรมควบคุมโรค
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

1. โครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของส�ำนั ก โรค          
ไม่ติดต่อ ประจ�ำปี 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารทั่วไป
วัตถุประสงค์ :
1) เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านบริหารการเงิน บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์และธุรการ ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ให้มีประสิทธิภาพ
ทันต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค และบรรลุวัตถุประสงค์     
ที่ก�ำหนด
2) เพือ่ ติดตามเร่งรัดการด�ำเนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ
ให้การด�ำเนินงานด้านบริหารการเงิน งานธุรการ เกิดประสิทธิภาพ
3) ผู้บริหารสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/ภารกิจพื้นฐาน
ผลการด�ำเนินงาน :
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุม่ บริหาร
ทั่วไป จากบุคลากรของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้ หมด จ�ำนวน 66 คน จากการแจกแบบสอบถามจ�ำนวน 77 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ผลการประเมิน 3 ด้าน พบว่า บุคลากรร้อย
ละ 51 มีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี
และงานพัสดุด้านขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยากงาน การให้
บริการของงานเจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีและ
มีจิตบริการ การให้บริการของงานการเงินและบัญชีด้านการให้
บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว การให้บริการของงานธุรการด้าน
การให้คำ� แนะน�ำการแก้ไขปัญหาในการให้บริการ การให้บริการของ
งานเจ้าหน้าที่ด้านบุคลากรมีความรู้ความสามารถ แม่นย�ำใน
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
2. โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท�ำ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละจั ด การความรู ้ ข องหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและ
ภายนอก
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
2) เพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานด้ า นบริ ห าร การเงิ น
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และธุรการ ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ให้มี
ประสิทธิภาพทันต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด

กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/จัดท�ำคู่มือ
ผลการด�ำเนินงาน :
จัดประชุม จ�ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจง เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของศูนย์พัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อกับบุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน และครั้งที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการพัฒนาความรูแ้ ละแนวทางการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของศูนย์พฒ
ั นานโยบายและยุทธศาสตร์
แผนงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ภาคีเครือข่าย
3. โครงการสนับสนุนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับชาติ 5 ปี
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/จัดท�ำแผน
ผลการด�ำเนินงาน :
จัดท�ำค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยก
ร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ
5 ปี โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรวมทัง้
จัดท�ำหนังสือ และวีดทิ ศั น์เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ 5 ปี เพือ่ น�ำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีลงนาม
4. โครงการจัดท�ำหลักสูตรผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในชุมชน (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
ผู้รับผิดชอบ : พัฒนาระบบสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้       
ผูป้ ระสานงานโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง น�ำไปใช้ดำ� เนินงานป้องกันโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในชุมชนได้
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/จัดท�ำคู่มือ
ผลการด�ำเนินงาน :
จัดท�ำหลักสูตรผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
และจัดพิมพ์หนังสือคูม่ อื หลักสูตรผูป้ ระสานงานโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ในชุมชน (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) จ�ำนวน 17,857 เล่ม
เพื่อสนับสนุนให้กับรพศ./รพท./รพช./รพ.สต. หน่วยงานบริการ
สาธารณสุขทั่วประเทศ
รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ผลผลิตที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท�ำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กรมเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ) จ�ำนวน 4 โครงการ ดังนี้

ผลผลิตที่ 2.1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จ�ำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารทั่วไป
กิจกรรมหลัก : คัดเลือกและจัดอบรมบุคลากร
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านบริหารการเงิน บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์และธุรการ ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ให้มีประสิทธิภาพ
ทันต่อการปฏิบตั งิ านป้องกันควบคุมโรค และบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด
2. เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ผลการด�ำเนินงาน :
บุ ค ลากรส� ำ นั ก เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รผู ้ บ ริ ห ารการ

สาธารณสุขระดับกลาง จ�ำนวน 1 คน และหลักสูตร ผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) จ�ำนวน 1 คน
2. โครงการพัฒนาข้าราชการที่ดีอยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการองค์การ
และทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/สัมมนา/อบรม/ถอดบทเรียน
ผลการด�ำเนินงาน :
ข้าราชการใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศในโครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” จ�ำนวน 4 คน

ผลผลิตที่ 2.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จ�ำนวน 9 โครงการ ดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ได้มาตรฐาน
ที่กรมควบคุมโรคก�ำหนด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาองค์กร
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการองค์การ
และทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
กิจกรรมหลัก : อบรมบุคลากร/ประชุมราชการ/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ถอดบทเรียน
ผลการด�ำเนินงาน :
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพบุคลากรส�ำนัก
โรคไม่ติดต่อด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. จัดกิจกรรมฟังธรรม เพือ่ เสริมสร้างจริยธรรม น�ำองค์กร
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากร ในการ
เขียนผลงานคุณภาพของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.ร.ก�ำหนด
ประจ�ำปี 2560
4. ประชุมราชการจัดท�ำแผนบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด 1-6 และประชุมราชการเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานด้าน
พัฒนาองค์กร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
5. ประชุมราชการถ่ายทอด และติดตามการด�ำเนินงาน
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการภายในส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
6. ประชุ ม ราชการคณะท� ำ งานประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ (PMS) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
7. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถ่ายทอดหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการและ
การบริหารจัดการทั่วไป (KM+Jourl club)
9. ประชุมคณะท�ำงานประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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10. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้ด้านวิชาการโรค       
ไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
11. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ วางระบบติดตามและประเมินผล
ควบคุมภายในองค์กร
12. ประชุมราชการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่
13. จัดจ้างผลิตหนังสือถอดบทเรียน "เขียนอย่างไรให้ได้
รางวัลภาครัฐแห่งชาติผลงานคุณภาพ คลินกิ NCD คุณภาพ และ
การปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม"
2. โครงการพั ฒ นาภาคี เ ครื อ ข่ า ยและสนั บ สนุ น การ
ด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถ
ผลักดันการด�ำเนินงานและติดตามประเมินผลการสร้างทีมเครือข่าย
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�้ำ
กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/ จ้างเหมา/
ตรวจเยี่ยมพื้นที่
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการด�ำเนินงาน
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน�้ำจ�ำนวน 1 ครั้ง
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายใน
การเป็นวิทยากรตามหลักสูตรว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอดจ�ำนวน 1 ครัง้
3. รณรงค์ปอ้ งกันการจมน�ำ 
้ ประกวดทีมผูก้ อ่ การดี (Merit
Maker) จ�ำนวน 1 ครั้ง
4. รายงานผลการทบทวนการด�ำเนินงานป้องกันการจม
น�้ำระดับชาติจ�ำนวน 1 เรื่อง
5. ร่างแผนการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำระดับชาติ
จ�ำนวน 1 ฉบับ
6. ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ

ความร่วมมือในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
4. เพื่ อ ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของโครงการพั ฒ นา
นโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/อบรม
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนบูรณาการลดเสี่ยง ลดโรค
ไม่ติดต่อให้บรรลุผลต่อ 9 เป้าหมาย
2. พัฒนาศักยภาพองค์กรโดยการจัดอบรมและพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน โดยการเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
3. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการเพือ่
ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนความพร้อมใช้งาน
ระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงานของส�ำนักโรคไม่
ติดต่อประจ�ำปีงบประมาณ 2560
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารทั่วไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อ
การท�ำงานของบุคลากร
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการปีงบประมาณ 2560
ให้เป็นไปตามแผนและปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ
ผลการด�ำเนินงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยส�ำนักฯ        
มีผลการด�ำเนินงานในไตรมาที่ 1-2 เป็นไปตามเป้าหมายที่กรม
ควบคุมโรคก�ำหนดไว้ และวางแผน/เป้าหมายการด�ำเนินงานในครึง่
ปีหลังร่วมกัน
7. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารบู ร ณาการแผน
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานจัดท�ำแผนบูรณ
าการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ
ผลการด�ำเนินงาน :
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ การ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) พ.ศ. 2560
จ�ำนวน 1 ครั้ง
2. อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของส�ำนักโรค ไม่ติดต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560จ�ำนวน 1 ครั้ง
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของส�ำนักโรค
ไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ปรึกษาหารือ/ชีแ้ จงการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�ำ้ จ�ำนวน 2 ครัง้
7. ตรวจเยี่ ย มเสริ ม พลั ง และติ ด ตาม/ประเมิ น ผล                 
การด�ำเนินงานจ�ำนวน 5 ครั้ง
3. โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการประชุมราชการในระดับ
ต่างๆ เพือ่ ขับเคลือ่ นงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
ให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ประชุมราชการสนับสนุนการด�ำเนินงานและติดตาม
ความก้าวหน้างานตามแผนงาน/โครงการของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ประจ�ำปี 2560 และจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561
2. ประชุมหารือการด�ำเนินงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนความพร้อมใช้งาน
ระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงานของส�ำนักโรค         
ไม่ติดต่อประจ�ำปีงบประมาณ 2560
4. โครงการรายงานประจ�ำปี พ.ศ.2559
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ประมวลผลงาน และสรุปผลการด�ำเนินงาน
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและการบาดเจ็บของปีงบประมาณ
2559 เพื่ อ รั บ ทราบถึ ง ผลการด� ำ เนิ น งานและพั ฒ นางานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/จ้างเหมา
ผลการด�ำเนินงาน :
1. จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2558 และจัดพิมพ์เผยแพร่
จ�ำนวน 1,000 เล่มและ ทาง Website ของส�ำนักโรค ไม่ติดต่อ
2. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรายงานประจ�ำปีฯ ให้กับ
ภาคีเครือข่ายและสรุปผลประเมินความพึงพอใจฯ เสนอ ผู้บริหาร
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและ
สร้างการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของศูนย์พฒ
ั นานโยบายและยุทธศาสตร์แผน
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์ฯ เพื่อประสาน
และรองรับการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การควบคุม              
โรคไม่ติดต่อ
2. เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการพัฒนาด้านวิชาการ
เพื่อรองรับการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การ บูรณาการ        
โรคไม่ติดต่อ
3. เพือ่ พัฒนาการประสานงานภายในและภายนอก สร้าง

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก
(ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ของปีงบประมาณ 2560 และ
ปัญหาอุปสรรคของการด�ำเนินงาน
2. เพื่อวางแผนการด�ำเนินงานรอบ 6 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณ 2560 และก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานปีงบประมาณ
2561 - 2564
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ
ผลการด�ำเนินงาน :
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลการ
ด�ำเนินงานด้านโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 1 ครั้ง)
2. ประชุมหารือรายละเอียดตัวชี้วัดโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 1 ครั้ง
9. โครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน/โครงการสื่อสาร ความเสี่ยง
เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร/กลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนสื่อด้านป้องกัน ควบคุมโรค
ไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากลให้กบั หน่วย
งานสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกับประชาชน
กิจกรรมหลัก : จัดท�ำคู่มือ/หลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ผลิตคูม่ อื แนวทางการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบตั เิ หตุทางถนนในระดับพืน้ ที่ จ�ำนวน 9,815 เล่ม และผลิตแผ่นพับ

ดื่มและขับเท่ากับตาย จ�ำนวน 33,000 แผ่น/ง่วงไม่ขับ ไป กลับ
ปลอดภัย จ�ำนวน 33,000 แผ่น/กระบะท้าย มหันตภัยร้ายบนท้อง
ถนน จ�ำนวน 30,700 แผ่น เพือ่ แจกจ่ายให้กบั สสจ./สสอ./รพช./
เทศบาล/อบต./หน่วยงานบริการสาธารณสุข ทัว่ ประเทศ
2. ผลิตคูม่ อื /หนังสือ/คูม่ อื /โปสเตอร์/แผ่นพับ เพือ่ สือ่ สาร
ความเสี่ยงและสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จ�ำนวน 10 รายการ ดังนี้
		
 ชุดรูปแบบบริการในการป้องกัน ควบคุมโรคหลอด
เลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตเรื้อรัง ส�ำหรับสถาน
บริการ จ�ำนวน 7,500 เล่ม
		
 คูม่ อื การจัดการโรคไตเรือ้ รัง (CKD) ส�ำหรับ อสม.
จ�ำนวน 40,000 เล่ม
		
 คู่มือประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการโรคหัวใจขาด
เลือด และโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) (CVD) ส�ำหรับ
อสม. จ�ำนวน 40,000
		
 คูม่ อื รูท้ นั มหันตภัยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ภัยเงียบใกล้ตวั
จ�ำนวน 10000 เล่ม
		
 โปสเตอร์ “การประเมินโอกาสเสีย่ งต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในกลุม่ ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงโดยใช้ตารางสี (Color Chart)” จ�ำนวน 8,750 เล่ม
		
 แผ่ น พั บ ปรั บ วิ ถี ชี วิ ต พิ ชิ ต โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง
จ�ำนวน 30,000 แผ่น
		
 แผ่นพับไขมันในเลือดผิดปกติ จ�ำนวน 30,000 แผ่น
		
 แผ่นพับลดเค็ม ลดเกลือ ลดโซเดียม จ�ำนวน
30,000 แผ่น
		
 แผ่นพับโรคไตวายเรื้อรัง จ�ำนวน 30,000 แผ่น
		
 แผ่นพับท�ำอย่างไร จะดูแลหัวใจไม่ให้ขาดเลือด
จ�ำนวน 30,000 แผ่น

ผลผลิตที่ 8.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานเผ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและทักษะชีวิต
ในกลุ่มวัยเรียนจ�ำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการด�ำเนินงานป้องกันเด็กจมน�้ำเชิงบูรณาการ
ปี 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงาน
ป้องกันการจมน�ำ 
้ และกระตุน้ ให้เครือข่ายมีการด�ำเนินงานป้องกัน
การจมน�ำ้ อย่างต่อเนือ่ งและขยายผลการสร้างทีมเครือข่ายผูก้ อ่ การ
ดีป้องกันการจมน�้ำ
กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/จัดท�ำคูม่ อื /รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ผลการด�ำเนินงาน :
1. จัดเวทีสมั มนา: Merit Maker…Drown No More 2016
“สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน�้ำ” จ�ำนวน 1 ครั้ง
2. ผลิตหนังสือ/เอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สื่อการเรียนการ
สอน/เอกสารเตือนภัย ป้องกันการจมน�้ำ
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รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

		
 หนังสือแนวทางประเมินผูก้ อ่ การดีการด�ำเนินงาน
ป้องกันการจมน�้ำ (ฉบับปรับปรุง) จ�ำนวน 500 เล่ม
		
 หนังสือแนวทางส�ำหรับผูข้ อรับรองเป็น ผูก้ อ่ การดี
การด�ำเนินงานป้องกันการจมน�ำ 
้ (ฉบับปรับปรุง) จ�ำนวน 2,500 เล่ม
		
 หนังสือก้าว 2 ผูก้ อ่ การดีปอ้ งกันการจมน�ำ 
้ จ�ำนวน
600 เล่ม
		
 เอกสารเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง ผู้ก่อการดี (Merit
Maker) ป้องกันการจมน�้ำ จ�ำนวน 6,000 ฉบับ
		
 เอกสารเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง ป้องกันการจมน�้ำใน
เด็กเล็ก จ�ำนวน 24,200 ฉบับ
		
 DVD เรือ่ ง การป้องกันการจมน�ำ ้ จ�ำนวน 2,500 แผ่น
		
 แถลงข่าวรณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้ำ  ปี 2560
จ�ำนวน 1 ครั้ง
		
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

เด็กจมน�้ำ  ผ่านทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ Social
Media จ�ำนวน 32 ข่าว
2. โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการด�ำเนินงานป้องกัน
เด็กจมน�้ำในชุมชน ปี 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนสื่อด้านการป้องกันการบาด
เจ็บจากสาเหตุการจมน�ำ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากลให้กบั หน่วย

งานสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกับประชาชน
กิจกรรมหลัก : จัดท�ำคู่มือ/หลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน : ผลิตคู่มือแนวทางส�ำหรับการด�ำเนิน
งานป้องกันเด็กจมน�้ำในชุมชน จ�ำนวน 4,400 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้
กับ สคร./สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./อปท./สพฐ./ปภ./อสม./
ครู/แกนน�ำชุมชน/จิตอาสา เครือข่ายภาครัฐและเอกชน

1. โครงการพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินผล เพื่อ
ป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) โรคไตเรื้อรัง
(CKD) ในสถานบริการสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรังและโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เหมาะ
สม สามารถปรับประยุกต์ได้ตามบริบทของพื้นที่ปฏิบัติการ
2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาให้เกิดสมรรถนะในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไตเรือ้ รังและโรคหัวใจและหลอดเลือด
ให้กับผู้รับผิดชอบในสถานบริการสุขภาพ
3. เพื่อลดและชะลออัตราการป่วยโรคไตเรื้อรังและโรค
หัวใจและหลอดเลือด ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
4. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูป้ ฏิบตั ิ
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/      
จัดท�ำคู่มือ-หลักสูตร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ประชุมเพือ่ พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
และเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้รับผิดชอบงานโรคไตเรื้อรัง (CKD) และ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) จ�ำนวน 2 ครั้ง
2. ประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และเพิ่มพูนทักษะใน
ด�ำเนินงานโรคไตเรือ้ รัง (CKD) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)
ส�ำหรับบุคลากรจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จ�ำนวน
452 ท่าน (ไม่รวมวิทยากรและคณะท�ำงาน)
3. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินแบบอย่างที่ดี (Best
Practice) ในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไตเรือ้ รัง (CKD) และ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ผ่านระบบ Video Conference
ในวันที่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
4. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ ติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานโรคไตเรือ้ รัง (CKD) และ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม ณ
โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 20
แบบอย่างที่ดี (แบ่งเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 10 แห่ง และโรค

ไตเรื้อรัง 10 แห่ง) โดยน�ำเสนอแบบอย่างการด�ำเนินงานที่ดี (Best
Practice) จากหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 249 ท่าน พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.6
2. โครงการพัฒนาและจัดท�ำชุดเครือ่ งมือและองค์ความ
รู้ในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไตเรือ้ รัง (CKD) และ ในสถาน
บริการสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ พัฒนาชุดเครือ่ งมือและองค์ความรูใ้ นการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) ในสถานบริการสุขภาพทีเ่ หมาะสม สามารถปรับประยุกต์ได้
ตามบริบทของพื้นที่ปฏิบัติการ
2. เพื่อสนับสนุนการลดและชะลออัตราการป่วยโรคไต
เรื้อรังและโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/จัดท�ำคู่มือ-หลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ประชุมเพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือและองค์ความรู้ส�ำคัญ
ในการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไตเรื้อรังใน
สถานบริการสุขภาพจ�ำนวน 2 ครั้ง
2. ผลิตรูปแบบชุดเครื่องมือและองค์ความรู้ส�ำคัญ ในการ
ป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไตเรื้อรังในสถาน
บริการสุขภาพได้แก่
		
 ชุดรูปแบบบริการป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือด
หัวใจโรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตเรื้อรัง ส�ำหรับสถานบริการ
จ�ำนวน 1 ชุดเพื่อสนับสนุนให้กับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76
แห่ง และ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สป
คม.) ศูนย์อนามัยที่ 1-13 ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่
1-12 และส�ำนักโรคไม่ติดต่อ (ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ร้อยละ
97.14
3. โครงการสนับสนุนรูปแบบการจัดการโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD) โรคไตเรื้อรัง(CKD) ส�ำหรับ อสม./อสค.
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ผลผลิตที่ 10.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัย
ท�ำงาน เรียน จ�ำนวน 17 โครงการ ดังนี้

วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ลดโอกาสเสีย่ งโรคหัวใจและหลอดเลือดและชะลอ/
ลดโรคไตเรื้อรังในชุมชน
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมโรค
หัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง ในระดับชุมชน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย ได้แก่ อสม.
อสค. ในการด�ำเนินงานเพื่อลดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต
เรื้อรัง ในระดับชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/จัดท�ำคู่มือ-หลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาคู่มือการป้องกัน
ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) โรคไตเรือ้ รัง (CKD) ส�ำหรับ
อสม./อสค. จ�ำนวน 2 ครั้ง
2. ผลิตและสนับสนุน คูม่ อื การจัดการโรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD) ส�ำหรับ อสม./อสค. และ คูม่ อื ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ด�ำเนินการ
ลดโรคไตเรือ้ รัง (CKD) ส�ำหรับ อสม./อสค. จ�ำนวน 50,000 โดยความ
พึงพอใจต่อคู่มือการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาด
เลือด และโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ส�ำหรับ อสม.
พบว่าความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ดา้ นเนือ้ หามีความพึงพอใจร้อยละ
100 เมือ่ พิจารณารายข้อความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 3 อันดับ
แรกคือเรือ่ งเข้าใจง่าย ความถูกต้องตามหลักวิชาการ และตรงตาม
ความต้องการ ด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจร้อยละ
97.89 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
3 อันดับแรกคือขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ปกน่าสนใจ และภาพ
ประกอบสอดคล้องกับเนือ้ หา และในภาพรวมมีความพึงพอใจร้อย
ละ 97.18 ความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ส�ำหรับ อสม. พบว่าความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ดา้ นเนือ้ หา ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจร้อยละ 98.61 (ความพึงพอใจระดับ
มากทีส่ ดุ 80 คน ความพึงพอใจระดับมาก 62 คน) เมือ่ พิจารณาราย
ข้อพบว่า ด้านเนือ้ หามีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรกคือเนือ้ หา
มีความเป็นปัจจุบนั เข้าใจง่าย ตรงตามความต้องการ และด้านรูป
แบบของผลิตภัณฑ์มคี วามพึงพอใจร้อยละ 100 (ความพึงพอใจระดับ
มากทีส่ ดุ 75 คน ความพึงพอใจระดับมาก 69 คน) เมือ่ พิจารณาราย
ข้อพบว่า ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์มคี วามพึงพอใจมากทีส่ ดุ 3 อันดับ
แรกพบว่า ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ปกน่าสนใจ ภาพประกอบ
สอดคล้องกับเนือ้ หา และด้านความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจร้อยละ 99.31 (ความพึงพอใจระดับ
มากทีส่ ดุ 59 คน ความพึงพอใจระดับมาก 84 คน)
4. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลตามตัวชี้วัดโรค
หัวใจและหลอดเลือดกับระบบ HDC
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสามารถติดตามผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดโรค
หัวใจและหลอดเลือดได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
2. เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงของข้อมูลทีเ่ ป็นระบบจากสถาน
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บริการสาธารณสุขถึงการรายงานผลในระบบ HDC
3. เพื่อให้หน่วยงานวิชาการ ผู้บริหารใช้ในการติดตามผล
การด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดของพื้นที่
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ประชุมพัฒนาการเชือ่ มโยงข้อมูลตามตัวชีว้ ดั โรคหัวใจ
และหลอดเลือดกับระบบ HDC จ�ำนวน 3 ครั้ง
2. ประชุมเพือ่ ฝึกการเชือ่ มโยงข้อมูลตามตัวชีว้ ดั โรคหัวใจ
และหลอดเลือดกับระบบ HDCจ�ำนวน 1 ครัง้ โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
ทัง้ สิน้ 193 คน (ผูร้ บั ผิดชอบงานโรค ไม่ตดิ ต่อและ IT จากส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สคร.1-12 และ สปคม.) เพื่อให้         
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถรายงานผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั โรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้องและให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานสามารถชี้แจ้งวิธีการรายงานผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดให้
กับพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
5. โครงการพั ฒ นารู ป แบบการด�ำเนิ น งานเพื่ อ ลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานลดพฤติกรรมเสี่ยง   
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/    
จัดท�ำคู่มือ-หลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะท�ำงาน พัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานเพื่อ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. ประชุมหารือ แนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ ลดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
3. ประชุมแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการด�ำเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ด�ำเนินการในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทีเคพาเลชแอนด์
คอนเวนชั่น กทม. กลุ่มเป้าหมายคือ สคร. 1, 3, 4, 5, 6, 11 และ
สสจ. แพร่ น่าน นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี จันทบุรี ชุมพร และพังงา มี  
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 62 คน โดยมีนายแพทย์ดิเรก ข�ำแป้น        
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานในพิธีเปิด
4. ผลิ ต เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น ในการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อ
สนับสนุนในการด�ำเนินงานโครงการ CBI NCDs จ�ำนวน 2 รายการ
รายการที่ 1 คู่มือการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โดยยึดชุมชนเป็นฐาน และรายการที่ 2 คู่มือผู้เข้ารับการฝึกอบรบ
การประเมินความต้องการจ�ำเป็นของชุมชน ส่งมอบพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

2. จัดท�ำ  Application โรคไม่ติดต่อ “Healthy Fun”
เกมส์ประเมินสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day
2016) โดยประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารในการป้องกันโรคเบาหวาน
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตราย
สาเหตุ รวมถึงการปฏิบตั ติ นเพือ่ ป้องกันโรคเบาหวาน การประเมิน
ภาวะสุขภาพและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน การเสวนาในหัวข้อ
"โรคเบาหวาน...รู ้ จั ก เพื่ อ ป้ อ งกั น รู ้ ทั น เพื่ อ ควบคุ ม " จาก
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิงวรรณี นิธยิ านันท์ นายกสมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลา            
ตันตโยทัย กรรมการสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
4. จัดงานวันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2560 ในวันที่ 7
พฤษภาคม 2560 ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีกจิ กรรมออกก�ำลังกาย
เดินเพื่อสุขภาพและวิ่งมินิมาราธอน (Walk-Run Mini Marathon
For Hypertension Awareness) แบ่งเป็น การเดินเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง 3 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูง เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงอันตราย รวมถึงการปฏิบตั ติ นเพือ่ ป้องกันความดันโลหิตสูง และ
ให้บริการตรวจวัดระดับความดันโลหิตเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ
และความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
8. โครงการจัดท�ำชุดมาตรฐานการบริการป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงส�ำหรับสถานบริการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดท�ำชุดมาตรฐานการบริการป้องกัน
ควบคุ ม โรคเบาหวานความดั น โลหิ ต สู ง ส� ำ หรั บ สถานบริ ก าร
สาธารณสุข
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัด
ท�ำคู่มือ-หลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน :
1. แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ ชุ ด มาตรฐานการบริ ก าร
ป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส�ำหรับสถานบริการ
สาธารณสุขจ�ำนวน 1 คณะ
2. ประชุมราชการเพื่อวางกรอบการจัดท�ำชุดมาตรฐาน
การบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงส�ำหรับ
สถานบริการสาธารณสุขป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ส�ำหรับสถานบริการสาธารณสุขจ�ำนวน 2 ครั้ง
3. ผลิตหนังสือรูปแบบการบริการป้องกัน ควบคุมโรคเบา
หวาน ความดันโลหิตสูงส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนินงาน NCD
CLinic Plus จ�ำนวน 20,000 เล่ม เพื่อสนับสนุนให้กับสสจ. สคร.
4. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถ่ายทอดชุดมาตรฐานการบริการ
ป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงส�ำหรับสถานบริการ
สาธารณสุ ข และแนวทางการประเมิ น คุ ณ ภาพ NCD Clinic
Plusให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/สสจ./สคร. จ�ำนวน 270 คน
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และให้กับเทศบาลกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 1,080 เล่ม เพื่อในการ
ด�ำเนินงานที่จะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การด�ำเนิน
งานและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
6. โครงการจัดท�ำ  Dashboard ข้อมูลเฝ้าระวังเชิง
ยุทธศาสตร์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ : เพือ่ จัดท�ำ Dashboard ข้อมูล เฝ้าระวังเชิง
ยุทธศาสตร์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร/จ้างเหมาผลิต Dashboard
ผลการด�ำเนินงาน :
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดท�ำโครงสร้างข้อมูลเฝ้าระวัง
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูเ้ กีย่ วข้องในการจัด
ท�ำโครงสร้างข้อมูลเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรจากส�ำนัก
โรคไม่ติดต่อ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ จ�ำนวน 30 คน สรุปผลการประเมิน
การใช้งาน Dashboard ข้อมูลเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์โรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง จากกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 16 ราย ผล
การประเมินอยูใ่ นระดับดีโดยคะแนนความพึงพอใช้ของผูเ้ ข้ารับการ
อบรม ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.47) ครั้งที่ 2 อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง
โครงสร้างข้อมูล แหล่งทีม่ าของข้อมูล และแนวทางการใช้ประโยชน์
ของข้อมูล 43 แฟ้ม รวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล
2. จัดท�ำ Dashboard ระบบข้อมูลเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ จัดท�ำ 
Dashboard ระบบข้อมูลเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง จ�ำนวน 1 Dashboard ผูใ้ ช้ประโยชน์ได้แก่
บุคลากร และผูใ้ ช้ขอ้ มูลจากส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ สคร. สสจ. เขตบริการ
สุขภาพ สถานบริการสาธารณสุข สปสช.และประชาชนทัว่ ไป
7. โครงการสือ่ สารป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ประชาชน มีความตระหนักและเข้าใจในการ
ปฏิบัติตน เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2. เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายในการด�ำเนิน
งานป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/จัดท�ำ  Application โรค
ไม่ติดต่อ/ผลิตสื่อ/รณรงค์-ประชาสัมพันธ์
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ผลิตสื่อ /เอกสารเผยแพร่ข้อมูล/เอกสารเตือนภัย
ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยจ้างท�ำ  Info graphic
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต และ COPD
จ�ำนวน 12 ชิ้น 12 เรื่อง เพื่อเผยแพร่ 12 เดือน (เดือนละ 1 เรื่อง)

9. โครงการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงานประเมิน
คุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560
กิ จ กรรมหลั ก : ประชุมราชการ/อบรม/จัดท�ำ  คู่มือหลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน :
1) แต่งตั้งคณะท�ำงาน คณะที่ปรึกษาประกอบด้วยรอง
อธิบดีกรมควบคุมโรค/นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ
ไทยฯ/อุปนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ/กรรมการ
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน/ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลกมลา
ไสยคณะท�ำงานประกอบด้วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ/รอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว/รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา/ผูอ้ ำ� นวยการโรง
พยาบาลด�ำเนินสะดวก/ตัวแทนส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6,
10, 12
2) ประชุมราชการปรึกษาหารือจัดท�ำคู่มือด�ำเนินงาน
ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560 และพัฒนาทักษะสห
วิชาชีพในการจัดบริการ NCD Clinic Plus ในระบบสุขภาพระดับ
อ�ำเภอจ�ำนวน 2 ครั้ง
3) ผลิตคู่มือการด�ำเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic
Plus ปี 2560 จ�ำนวน 5,000 เล่ม เพือ่ สนับสนุนให้กบั โรงพยาบาล/
สสจ./สคร.
4) อบรมพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดการ NCD
Clinic Plus ระดับ DHS จ�ำนวน 2 ครั้ง
10. โครงการประเมินปัจจัยเสี่ยงและสุขภาพประชาชน
ในชุมชนเมืองใหญ่ (BRFSS)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร
วัตถุประสงค์ :
1) ประเมินสุขภาพประชาชนวัยท�ำงานและวัยสูงอายุใน
พื้นที่เขตเทศบาลมหานครและเทศบาลนคร
2) จัดท�ำประเด็นสารสุขภาพส�ำหรับการพัฒนานโยบาย
สาธารณะและนโยบายสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพคนเมือง
กิ จ กรรมหลั ก : ประชุมราชการ/อบรม/จัดท�ำ  คู่มือหลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน :
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ มีการบรรยายและ การฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์สถิติ logic regressionวิเคราะห์ Population Attribution
Risk (PAR) การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย ความ
ส�ำคัญของการวิเคราะห์ Relative risk, Odd ratio, Risk difference
Population attribution risk วิธกี ารวิเคราะห์ การอ่านและอธิบายผล
และการเขียนรายงานผล พร้อมต่ออายุโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล SAS
2) วิเคราะห์ตัวชี้วัดเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ มีการบรรยาย
และการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย

82

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

		
 พื้ น ฐานแนวคิ ด ของการท� ำ ส� ำ รวจสุ ข ภาพ
ประชาชน
		
 พื้ น ฐานการใช้ โ ปรแกรม SPSS ส� ำ หรั บ การ
วิเคราะห์ complex survey design
		
 การจัดการข้อมูลและการสร้างตัวแปรที่เป็นตัวชี้
วัดส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
		
 การทดสอบ chi square test in complex
survey design
11. โครงการติดตามประเมินการด�ำเนินงานป้องกันโรค
ไม่ติดต่อในวัยท�ำงาน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน
ป้องกันโรคไม่ติดต่อวัยท�ำงานภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพคนวัย
ท�ำงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556-2559
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ประชุ ม เพื่ อ หารื อ /วางแผน กรอบการติ ด ตามการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานด้านสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน และสรุปผล
การด�ำเนินงานโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมได้แก่ ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
ส�ำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ ส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ส�ำนัก
โรคจากการประกอบอาชีพ ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ส�ำนัก
โภชนาการ และกองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย ส�ำนักส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กองสุขศึกษา และกอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนจ�ำนวน 6 ครั้ง
2. ประชุมราชการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานส่ง
เสริมสุขภาพกลุม่ วัยท�ำงาน (ลดพฤติกรรมเสีย่ งและปัจจัยเสีย่ งโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง) เชิงบูรณาการระดับจังหวัด 2 จังหวัด
3. รายงานผลการประเมินผลการด�ำเนินงานด้านพัฒนา
สุขภาพกลุ่มวัยท�ำงานเสนอผู้บริหารและกรมควบคุมโรค
4. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ด้ า นโรคไม่ ติ ด ต่ อ และการบาดเจ็ บ ของส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือนหลัง)จ�ำนวน 1 ครั้ง
12. โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มป้องกันการเจ็บจากจราจร
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันและลดการตาย
จากการจราจรทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอ�ำเภอและอ�ำเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC)
2. เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนนในเมืองใหญ่ (City RTI)
3. เพือ่ พัฒนาการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทาง
ถนน และการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ/จัดท�ำคู่มือ-หลักสูตร/รณรงค์-ประชาสัมพันธ์/

กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ/จัดท�ำคู่มือ-หลักสูตร/รณรงค์-ประชาสัมพันธ์
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาและขยายพืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุขมีจำ� นวนเครือข่าย
น�ำร่องด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุขแล้ว
จ�ำนวน 12 แห่ง ได้แก่ รพศ. 2 แห่ง, รพช. 8 แห่ง, รพ.สต. 2 แห่ง
2. ประชุมราชการเพือ่ ปรึกษาหารือการสือ่ สารความเสีย่ ง
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ จ�ำนวน 2 ครั้ง
3. ลงพื้นที่สนับสนุนวิชาการ/ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง และ
ติดตามประเมินผลจ�ำนวน 4 ครั้ง 5 จังหวัด
4. จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ในผูส้ งู อายุผา่ นสือ่ ออนไลน์ และท�ำแอปพลิเคชันการประเมินความ
เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุจ�ำนวน 1 ครั้ง
5. ผลิตแนวทาง/เอกสารเผยแพร่/สื่อต้นแบบการด�ำเนิน
งานป้องกันการบาดเจ็บ (การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ, การบาด
เจ็บในเด็ก) สนับสนุนให้กับสสจ./สคร.
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด�ำเนิน
งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ และการบาดเจ็ บ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 สู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่
2. เพือ่ พัฒนาบุคลากรในการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บเพื่อน�ำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นการ
ด�ำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผู้เข้ารวมประชุมประมาณ 490 คน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารและนักวิชาการของส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ สปคม.
สคร. 1 – 12 และนักวิชาการของสสจ.ทั่วประเทศ
15. โครงการมหกรรมแสดงผลงานโรคไม่ติดต่อ (NCD
Forum 2017)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงาน   
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังและปัจจัยเสีย่ งในกลุม่
วัยท�ำงาน
กิจกรรมหลัก : ประชุมราชการ/ประชุมวิชาการระดับชาติ
ผลการด�ำเนินงาน :
1. แต่งตัง้ คณะทีป่ รึกษาการจัดงาน คณะกรรมการอ�ำนวย
การจัดงาน และคณะท�ำงาน มหกรรมแสดงผลงานโรคไม่ติดต่อ
(NCD Forum 2017) ประกอบด้วย

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ภาคผนวก ก

ติดตามประเมินผล
ผลการด�ำเนินงาน :
1. ประชุมราชการติดตามการด�ำเนินงานรอบ 6 เดือน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด
3. จัดจ้างผลิตสือ่ แนวทางขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานป้องกัน
และลดการตายจากการจราจรทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอ�ำเภอ
และอ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน (DHS/DC) ผลิตคู่มือการ
ด�ำเนินงาน DHS-RTI จ�ำนวน 1,500 เล่ม
4. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการด�ำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน DHS-RTI ระดับประเทศ (ระดับ
ดีเยี่ยม) และประเมินรับรองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI
team ต�ำบล/หน่วยงาน) จ�ำนวน 4 ครั้ง
5. ประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายการขับเคลือ่ นการ
ด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City
RTI) จ�ำนวน 2 ครั้ง
6. จัดการข้อมูลและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่ (City RTI) เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในเมืองใหญ่ จ�ำนวน 2 รุน่
7. ลงพื้นที่ประเมินและติดตามการด�ำเนินงาน ร่วมกับ
คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วย
งานต่างๆ
8. ด�ำเนินการชี้เป้าจุดเสี่ยงการบาดเจ็บทางถนนในระดับ
อ�ำเภอ (DHS-RTI) อยูใ่ นเกณฑ์ทผี่ า่ นมาตรฐานจ�ำนวน 408 อ�ำเภอ
และเป็นอ�ำเภอในระดับดี จ�ำนวน 138 อ�ำเภอ ด�ำเนินการท�ำสนธิ
สัญญา MOU 7 แห่ง ให้เป็นพื้นที่ City RTI เพื่อลดการบาดเจ็บ
จากถนนลง 50% เป็นพื้นที่น�ำร่อง นอกจากนี้ยังด�ำเนินการพัฒนา
ฐานข้อมูลในระบบต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
9. พัฒนาระบบ IS Online และระบบรายงานสอบสวน
Investigation Online จัดการข้อมูล 3 ฐาน (สธ.+ต�ำรวจ+บริษัท
ประกันภัย) และร่วมรายงานสถิติอัตราตายการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนนในภาพประเทศ รวมไปถึงจัดกิจกรรมรณรงค์
“เมืองถนนปลอดภัย” (Thailand Safety Road Forum) และใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ เป็นประจ�ำทุกปี
13. โครงการสร้างเครือข่ายด�ำเนินงานป้องกันการบาด
เจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มป้องกันการเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายโรงพยาบาล      
ในการด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข
2. เพือ่ สือ่ สาร สร้างความเข้าใจ และความตระหนักต่อการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และสื่อสารความเสี่ยง
เรือ่ งการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผูส้ งู อายุ และการบาดเจ็บในเด็ก

2. ประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะท�ำงาน
เพือ่ เตรียมงานมหกรรมแสดงผลงานโรคไม่ตดิ ต่อ(NCD Forum 2017)
3. จัดงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum
2017) จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยมีเจ้าภาพร่วมจัดงานมากมาย เช่น สสส.
WHO สปสช. สถาบันไตรภูมิ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และกรมควบคุมโรค และได้จัดท�ำสรุปรายงานผลการ
ด�ำเนินงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) 1
เล่ม เสนอต่อผู้บริหาร และเจ้าภาพร่วมจัดงาน จ�ำนวน 1 เล่ม
4. ประชุมราชการเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงด�ำเนินกิจกรรมตามแผนแล้ว
เสร็จ ผลลัพธ์ที่ได้คือ มีการจัดมหกรรมแสดงผลงานโรคไม่ติดต่อ
(NCD Forum 2017)
16. โครงการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายการลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายการลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
2. เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้แผนยุทธศาสตร์การลด
การบริโภคเกลือและโซเดียมน�ำไปใช้จริง
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ผ่านการท�ำงาน
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมองในการด�ำเนินงาน
กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลการด�ำเนินงาน :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติแผนปฏิบัตกิ าร (Action
plan) ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย
ผลผลิตที่ 16.1

ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการกรมควบคุมโรค จ�ำนวน 1 โครงการ

1. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารทั่วไป
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศัก ยภาพของ
บุคลากรส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีความเที่ยงธรรมในหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงานส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ผลิตสื่อ/รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ผลการด�ำเนินงาน :
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อจ�ำนวน 1 คณะ
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2. ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือ และโซเดียมใน
ประเทศไทย จ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน จากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ ตัวแทนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายลดบริโภค
เค็ม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำนวน 1 ครั้ง
3. การประชุมเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้
ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.
2559-2568 จ�ำนวน 1 ครั้ง
17. โครงการจัดท�ำคู่มือ/แนวทางการด�ำเนินงานระบบ
รายงาน IS Online
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบเฝ้าระวัง
การบาดเจ็บ (IS Online) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากโรง
พยาบาลระดับ A S M1 ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรค
2. เพื่อเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
ที่สนใจน�ำระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ Online ไปใช้ในหน่วยงาน
กิจกรรมหลัก : จัดท�ำคู่มือ-หลักสูตร
ผลการด�ำเนินงาน : ด�ำเนินการจัดพิมพ์คมู่ อื /แนวทางการ
ด�ำเนินงานระบบรายงาน IS Online ได้แก่
1. คูม่ อื การใช้แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
2. คูม่ อื การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) -AIS 85 -Condensed Chart -ICD 10
chapter 19 และ 20
3. ผลิตกล่องกระดาษบรรจุคมู่ อื ระบบรายงาน IS Online

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริตจ�ำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิน 40 คน ซึ่งเป็นผู้
บริหารและเจ้าหน้าที่ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อผลที่ได้ : มีผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด และทราบถึงข้อปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปามการทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ รวมถึง
หลักธรรมค�ำสอนทางพุทธศาสนาเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิตทั้งในเรื่องของการท�ำงานและการครองตน
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Roll Up เพื่อน�ำเสนอในงาน
รณรงค์การป้องกันปราบปามการทุจริตและประพฤติชอบในภาค
รัฐของกรมควบคุมโรคต่อไป

ล�ำดับ

8
8/8.1
8/8.1
10
10/10.1
10/10.1
10/10.1

งบประมาณ
ตามร่างพรบ. 61
(บาท)
     34,031,200
3,420,000
2,920,000
500,000
8,140,000
1,000,000
2,000,000
4,500,000

10/10.1

            640,000

ผลผลิต/
กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ผลผลิตที่ 8 Agenda (งบบูรณาการกลุ่มวัยเรียน) จ�ำนวน 2 โครงการ
1 โครงการด�ำเนินงานป้องกันเด็กจมน�้ำเชิงบูรณาการปี 2561
2 โครงการพัฒนาการด�ำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ ในโรงเรียนน�ำร่อง
ผลผลิตที่ 10 Agenda (งบบูรณาการกลุ่มวัยท�ำงาน) จ�ำนวน 4 โครงการ
3 โครงการพัฒนาการติดตามประเมินผลโรคไม่ติดต่อ
4 โครงการสือ่ สารประชาสัมพันธ์งานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังวัยท�ำงาน
5 โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง
ถนนปีงบประมาณ 2561
6 โครงการบูรณาการงานด้านควบคุมป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อและปัจจัยเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อในสถาน
ประกอบการน�ำร่องทั่วประเทศ
ผลผลิตที่ 2 Function (งบพื้นฐาน) จ�ำนวน 10 โครงการ
7 โครงการพัฒนาการด�ำเนินงานข้อมูลเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง
8 โครงการพัฒนาระบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในระบบสุขภาพ
ระดับอ�ำเภอ (District Health System)
9 โครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
10 โครงการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plusปี 2561
11 โครงการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อลดโรค CVD CKD
12 โครงการมหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน
ด้านโรคไม่ติดต่อ “NCD Forum 2018”
13 โครงการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน
: ชุมชนลดเสีย่ ง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (CBI NCDs) ปี 2561
14 โครงการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมใน
ประเทศไทย 2559-2568
15 โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
16 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวัดสุขภาพโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บพ.ศ.2561
ผลผลิตที่ 1 บริหารจัดการ 2 โครงการ
17 โครงการบริหารทรัพยากรส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
18 โครงการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ได้มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคก�ำหนดประจ�ำปีงบ
ประมาณพ.ศ. 2561

2
2

20,647,800
638,300

2

4,700,000

2
2
2
2

1,300,000
609,500
4,500,000
4,300,000

2

2,000,000

2

200,000

2
2
1
1/1.1
1/1.1

รายงานประจำ�ปี 2560
สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

1,000,000
1,400,000
1,823,400
1,085,400
            738,000

85

ภาคผนวก ก

แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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โรคหลอดเลือดสมอง

อุบัติเหตุทางถนน
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคมะเร็งตับ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
โรคมะเร็งหลอดลมและปอด
โรคเบาหวาน
ภาวะตับแข็ง
วัณโรค
รวมทุกโรค

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โรค

1.

ล�ำดับ

20,000
19,000
17,000
15,000
12,000
10,000
10,000
9,000
7,000
243,000

จ�ำนวน
ตาย
26,000
8.2
7.7
6.9
6.0
4.8
4.2
4.0
3.9
2.9
100

10.4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

% ล�ำดับ

โรคหลอดเลือดสมอง
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
โรคมะเร็งตับ
โรคหัวใจขาดเลือด
ภาวะตับแข็ง
โรคมะเร็งหลอดลมและปอด
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคเบาหวาน
การถูกท�ำร้าย
รวมทุกโรค

อุบัติเหตุทางถนน

โรค

296,000
268,000
259,000
239,000
168,000
132,000
129,000
120,000
111,000
3,739,000

464,000

YLLs

7.9
7.2
6.9
6.4
4.5
3.5
3.5
3.2
3.0
100

12.4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

% ล�ำดับ

โรค
การเสพติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
โรคซึมเศร้า
ต้อกระจก
โรคเบาหวาน
โรคข้อเสื่อม
โรคจิตเภท
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคโลหิตจาง
โรคหอบหืด
รวมทุกโรค

ตารางที่ 3 10 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิต, จ�ำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร
และจ�ำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ของประชากรเพศชาย  พ.ศ. 2552

ข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ

ภาคผนวก ข

124,000
119,000
99,000
90,000
80,000
77,000
70,000
66,000
51,000
2,070,000

467,000

YLDs

6.0
5.7
4.8
4.3
3.8
3.7
3.5
3.2
2.5
100

22.6

%
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โรคหัวใจขาดเลือด
อุบัติเหตุทางถนน
โรคมะเร็งตับ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคเบาหวาน
โรคมะเร็งหลอดลมและปอด
ภาวะตับแข็ง
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วน
ล่าง
รวมทุกโรค

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ภาคผนว ข

โรคหลอดเลือดสมอง

โรค

1.

ล�ำดับ

274,000

21,000
20,000
18,000
17,000
12,000
11,000
11,000
11,000
8,000
100

7.8
7.4
6.5
6.0
4.3
4.1
4.1
4.0
2.9

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวมทุกโรค

โรคหลอดเลือดสมอง
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
โรคมะเร็งตับ
โรคหัวใจขาดเลือด
ภาวะตับแข็ง
โรคมะเร็งหลอดลมและปอด
โรคเบาหวาน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การถูกท�ำร้าย

จ�ำนวน
% ล�ำดับ
โรค
ตาย
30,000 11.1 1. อุบัติเหตุทางถนน

6,174,000

462,000
428,000
378,000
369,000
303,000
195,000
188,000
173,000
162,000

827,000

YLLs

100

7.8
6.9
6.1
6.0
4.9
3.2
3.0
2.8
2.6

13.4

%

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

ล�ำดับ

โรค

รวมทุกโรค

การเสพติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
โรคข้อเสื่อม
โรคเบาหวาน
โรคจิตเภท
หูหนวก
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหอบหืด
ต้อกระจก
การติดสารเสพติด

ตารางที่ 4 10 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิต,  จ�ำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร
และจ�ำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ของ ประชากรเพศชาย พ.ศ. 2557

2,474,000

165,000
152,000
143,000
137,000
117,000
92,000
89,000
75,000
66,000

324,000

YLDs

100

6.7
6.2
5.8
5.5
4.7
3.7
3.6
3.0
2.7

13.1

%
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โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคมะเร็งตับ
โรคไตอักเสบและไตพิการ
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วน
ล่าง
โรคมะเร็งปากมดลูกและมดลูก
อุบัติเหตุทางถนน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
รวมทุกโรค

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

โรค

ล�ำดับ

5,000
5,000
4,000
187.000

2.8
2.8
2.4
100

8.
9.
10.

จ�ำนวน
% ล�ำดับ
ตาย
27,000 14.4 1.
18,000 9.4 2.
17,000 8.9 3.
8,000 4.1 4.
7,000 3.9 5.
6,000 3.3 6.
6,000 3.0 7.
โรคไตอักเสบและไตพิการ
โรคมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งหลอดลมและปอด
รวมทุกโรค

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจขาดเลือด
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
อุบัติเหตุทางถนน
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปากมดลูกและมดลูก

โรค

86,000
69,000
62,000
2,505,000

262,000
231,000
170,000
150,000
118,000
112,000
92,000

YLLs

3.4
2.8
2.5
100

10.5
9.2
6.8
6.0
4.7
4.5
3.7

%

8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ล�ำดับ

โรค

หูหนวก
โรควิตกกังวล
โรคจิตเภท
รวมทุกโรค

โรคซึมเศร้า
ต้อกระจก
โรคเบาหวาน
โรคข้อเสื่อม
โรคโลหิตจาง
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคสมองเสื่อม

ตารางที่ 5 10 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิต,  จ�ำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร
และจ�ำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ของประชากรเพศหญิง  พ.ศ. 2552

72,000
64,000
57,000
1,894,000

235,000
154,000
149,000
136,000
116,000
88,000
84,000

YLDs

3.8
3.4
3.0
100

12.4
8.1
7.9
7.2
6.1
4.7
4.4

%
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โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคไตอักเสบและไตพิการ
โรคมะเร็งตับ
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วน
ล่าง
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคสมองเสื่อม
โรคมะเร็งหลอดลมและปอด
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
รวมทุกโรค

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

7.
8.
9.
10.

โรค

ล�ำดับ

6,000
6,000
5,000
5,000
212,000

จ�ำนวน
ตาย
31,000
19,000
19,000
8,000
8,000
7,000
2.8
2.7
2.6
2.5
100

14.6
8.8
8.8
4.0
3.7
3.2

%

7.
8.
9.
10.

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

ล�ำดับ

โรคไตอักเสบและไตพิการ
โรคมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งปากมดลูกและมดลูก
โรคมะเร็งหลอดลมและปอด
รวมทุกโรค

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจขาดเลือด
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
อุบัติเหตุทางถนน
โรคมะเร็งตับ

โรค

130,000
125,000
124,000
102,000
3,944,000

376,000
310,000
239,000
222,000
208,000
158,000

YLLs

3.3
3.2
3.1
2.6
100

9.5
7.9
6.1
5.6
5.3
4.0

%

7.
8.
9.
10.

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

ล�ำดับ

โรค

ภาวะโลหิตจาง
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคจิตเภท
โรคหอบหืด
รวมทุกโรค

โรคข้อเสื่อม
โรคเบาหวาน
โรคสมองเสื่อม
โรคซึมเศร้า
ต้อกระจก
หูหนวก

ตารางที่ 6 10 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวิต,  จ�ำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร
และจ�ำนวนปีการสูญเสียสุขภาวะจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพของ ประชากรเพศหญิง พ.ศ. 2557

97,000
85,000
80,000
66,000
2,348,000

243,000
220,000
169,000
121,000
120,000
107,000

YLDs

4.1
3.6
3.4
2.8
100

10.3
9.4
7.2
5.1
5.1
4.5

%
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ตารางที่ 8  อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ

ตารางที่ 7 อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ
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ตารางที่ 10  อัตราตายจากภาวะความดันโลหิตสูง (I10-I15) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ

ตารางที่ 9 อัตราตายโรคเบาหวาน (E10-E15) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ

92

รายงานประจำ�ปี 2560

สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ตารางที่ 11  อัตราตายโรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง (J40-J44) ต่อแสนประชากร ระหว่างปี 2555-2559 จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ

