
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน  

ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

ดร.นายแพทย์ภานุวฒัน์ ปานเกตุ 

ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ตดิตอ่ 

วันท่ี 22ธันวาคม 2554  



แนวโน้มอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รังทีส่ าคัญ  

(โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลอืด โรคหลอดเลอืดสมอง และ
โรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.2544 - 2553 
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    ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

อัตราตาย 



แนวโน้มอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทีส่ าคัญ  

(โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลอืด โรคหลอดเลอืดสมอง และ
โรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.2544 - 2553 
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    ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

อัตราผู้ป่วยใน 



ควบคุม 
ได ้14.8% 

ควบคุม 
ได้ 20.9% 

เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง 

ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

            สถานะสุขภาพประชากรไทย อายุ 15 ปีขึน้ไป 

NHES III 
(2546-2547) 

NHES IV 
(2551-2552) 

ความชุก 6.9% ความชุก 6.9% 

ความชุก 22.0% ความชุก 21.4% 

ความชุก 15.5% ความชุก 19.4% 

ทราบว่าปว่ย 
43.4% 

ทราบว่าปว่ย 
68.8% 

ทราบว่าปว่ย 
28.6% 

ทราบว่าปว่ย 
49.7% 

ทราบว่าปว่ย 
12.9% 

ทราบว่าปว่ย 
27.3% 

ควบคุม 
ได้ 8.6% 

ควบคุม 
ได้ 6.2% 

ควบคุม 
ได ้12.2% 

ควบคุม 
ได้ 28.5% 

ที่มา:NHESครั้งที3่(พ.ศ.2546-2547) ที่มา:NHESครั้งที4่(พ.ศ.2551-2552) 



Trend in Obesity  

in Thai adults aged > 18 , NHES I-IV  

ที่มา: NHES ครั้งที1่-4 



DALY 

  Male           Female 

Rank Disease 
DALY 

('000) 
%   % 

DALY 

('000) 
Disease 

1 Traffic accidents   476  8.8   8.6   363  Diabetes 

2 

Alcohol 

Dependence/harmful use   451  8.3   8.1   341  Stroke 

3 Stroke   359  6.6   7.3   309  Depression 

4 HIV/AIDS   267  4.9   4.0   170  Ischaemic heart disease 

5 Liver cancer   251  4.6   3.5   149  Osteoarthritis 

6 Ischaemic heart disease   236  4.3   3.5   147  HIV/AIDS 

7 Diabetes   207  3.8   2.8    120  Traffic accidents 

8 Depression   165  3.0   2.8    118  Anaemia 

9 Cirrhosis   164  3.0   2.6   108  Liver cancer 

10 COPD   159  2.9   2.5   106  Dementia 

  All causes  5436 100   100   4231 All causes 

Top Ten DALY by Specific Disease and Gender 2009, 

Thailand 

Source : Burden of disease in Thailand 2009, BOD working group  



Number of DALY / million, in Thai people 
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Unhealthy lifestyle and screeninh service, impacted on lifestyle diseases
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from Lifestyle Disease for the next 5 years 



สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยป ี2553  

- ผู้เสียชีวิต 13,766 ราย เฉลี่ยวันละ 37-38 ราย (ข้อมูลจากใบ
มรณะบัตรและหนังสือรับรองการตาย) 

- ผู้บาดเจ็บทั้งหมด (OPD) 825,096 ราย  

   (ชาย 518,799 ราย , หญิง 306,297 ราย) 

-ผู้บาดเจ็บนอนโรงพยาบาล (Admitted) 113,862 ราย 

    (ชาย 83,163 ราย , หญิง 30,699 ราย)  

 

ที่มา : ส านักโรคไม่ติดต่อ 



สถานการณ์การตกน้้า จมน้้าของเดก็ในประเทศไทย 

 การตกน้ า จมน้ าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่หนึ่งของเด็กไทย 

   อายุต่ ากว่า 15 ปีเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนๆ  

   ในทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ 

 เด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการตกน้ า  
  จมน้ ามากกว่าอุบัติเหตุจราจรประมาณ 2 เท่าตัว 

   และมากกว่าไข้จากไวรัสที่น าโดยแมลงและไข้เลือดออดถึง 24 เท่าตัว 

 เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่จมน้ าจะเสียชีวิต ร้อยละ 41.0  

 จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

     ปีพ.ศ.2553 จ านวน 1,138 คน 

ที่มา : ส านักโรคไม่ติดต่อ 



แผนยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิชีวีติไทย พ.ศ.2554-2563 

เป้าประสงคส์ูงสุด 
 

ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกนัและศักยภาพในการ
สกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่ส าคัญได้ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดหลักในการพฒันา 
      5 โรควิถีชีวิตท่ีส าคญั 

  1] เบาหวาน           

  2] ความดันโลหิตสูง 
  3] หวัใจ 
  4] หลอดเลือดสมอง      
  5] มะเร็ง 

      5  ดา้น 

1] การเกิดโรค 
2] ภาวะแทรกซ้อน 
3] พิการ 
4] ตาย 
5] ภาระค่าใชจ้่าย  

      3  วิถีชีวิตที่พอเพียง  
1] การบริโภคที่เหมาะสม 
2] การออกก้าลังกายที่เพียงพอ 
3] การจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม 

นโยบาย 
สาธารณะ 
สร้างสุข 

การขับเคลื่อนทางสังคม 
และ 

สื่อสารสาธารณะ 

การพัฒนา 
ศักยภาพ 
ชุมชน 

การพัฒนาระบบ 
เฝ้าระวังและ 
การจัดการโรค 

การสร้างความ 
เข้มแข็งของระบบ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

 Strategy  



นโยบาย รมว. สธ. ขอ้ที ่3  
“เรง่รดัมาตรการสรา้งสขุภาพด ีโดยมเีป้าหมายเพือ่ลดอตัราป่วย ตาย และ

ผลกระทบจากโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั เชน่ เบาหวาน ความดนั หวัใจ         
หลอดเลอืดสมอง และมะเร็ง” 

3.1 ดา้นนโยบายสาธารณะในการสรา้งสขุภาพ การบงัคบัใชก้ฎหมายตา่งๆ  
      อยา่งเขม้แข็ง อาท ิพรบ. การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ พรบ. 

ควบคมุยาสบู 
3.2 การสรา้งกระแสสงัคม การจดัมหกรรมรณรงคต์า่งๆ เชน่ มหกรรมการ 
       ออกก าลงักาย รณรงคอ์งคก์รไรพ้งุ เป็นตน้ 
3.3 การพฒันาศกัยภาพในชุมชน เป็นการสนบัสนนุใหชุ้มชน ทอ้งถิน่มชีมรม

สรา้งสขุภาพ อาท ิชมรมออกก าลงักาย, ชมรมผูส้งูอาย,ุ ชมรมอาหาร
ปลอดภยั  

3.4 การสง่เสรมิบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสขุ ให ้อสม.ทีม่อียูจ่ านวนเกอืบ 1 
ลา้นคน ไดช้ว่ยสง่เสรมิสขุภาพ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชน 

3.5 การพฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรค รกัษาพยาบาล ฟ้ืนฟสูภาพ 
และการสง่ตอ่ผูป่้วย เพือ่เพิม่คณุภาพมาตรฐานบรกิาร ลดความเสีย่ง 
ภาวะแทรกซอ้น และภาระโรควถิชีวีติ  

 



ข้อเสนอการด าเนินงานตามนโยบาย รมว.สธ. ข้อที ่3  

ภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบาย รมว.สธ. ชุดที ่1 

ระดับ ตัวชี้วัด มาตรการ 

กระทรวง 1. อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง
ลดลงร้อยละ 2 

2. อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด
ลดลงร้อยละ 1 

 

1. มี stroke unit 
2. การให้ยาต้านเกร็ดเลือด 
3. การคัดกรอง CVD 



ข้อเสนอการด าเนินงานตามนโยบาย รมว.สธ. ข้อท่ี 3  

ภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบาย รมว.สธ. ชุดที ่1 

ระดับ ตัวชี้วัด มาตรการ 

หน่วยงาน 
(กรม) 

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ไม่เกิน
ร้อยละ 4 

2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่ไม่เกินร้อยละ 8 

3. ประชาชน pre-DM ป่วยเปน็ DM 
ไม่เกินร้อยละ 5 

4. ประชาชน pre-HT ป่วยเป็น HT ไม่
เกินร้อยละ 10 

5. อัตราเพิ่มของการเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลด้วย DM&HT ลดลง
ร้อยละ 5  

 

1. DPAC clinic 
2. Scale up ให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนสร้าง

สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
3. สร้างกระแสให้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ 

เอกขน/สังคม 
4. สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมี

สุขภาพดี 
5. สร้างความเข้มแข็งทางด้านกฎหมาย 

และการบังคับใช้กฎหมาย 
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/สถาน

บริการ/ระบบบริการ 



ระดบั ตวัชีว้ดั มาตรการ 

จังหวัด 
 

1. จ านวนหมูบ่า้น/ชมุชน ตน้แบบสรา้งสขุภาพดวีถิชีวีติ
ไทย (3อ. 2ส.) 2 หมูบ่า้น/ชมุชน ตอ่ 1 รพสต. 

2. หน่วยงาน/องคก์รทีม่นีโยบาย/แผน สรา้งสขุภาพดี
วถิชีวีติไทย 

*3. ประชาชนมพีฤตกิรรมสขุภาพ 3อ. 2ส. ที ่เหมาะสม 
*4. ประชาชนไดรั้บการคัดกรองสขุภาพ DM& HT    

รอ้ยละ 90 
*5. ประชาชน pre-DM &DM, pre-HT&HT ไดรั้บการคดั

กรองความเสีย่งตอ่การเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจและ
หลอดเลอืดสมอง 

6. ผูป่้วยเบาหวานไดรั้บการคดักรองภาวะแทรกซอ้น  
(ตา ไต เทา้) 

7. ผูป่้วยความดันโลหติสงูไดรั้บการคดักรอง
ภาวะแทรกซอ้น ทางไต  

1. องคก์ร /กลไก
บรหิารนโยบาย 
แผน และการ
ปฏบิัตกิาร 

2. นโยบาย/แผน/
โครงการ ระบบ
สนับสนุน 

3. ระบบขอ้มลู และ
การจัดการความรู ้
และระบบตดิตาม
ประเมนิผล 

 

บคุคล 
(ปฎบิตั ิ
การ) 

    อยูใ่นดลุพนิจิของจังหวัด อยา่งนอ้ย 3 ตวัชีว้ัดของ
ระดับจังหวัด (*) 

 
 
 

ขอ้เสนอการด าเนนิงานตามนโยบาย รมว.สธ. ขอ้ที ่3  
ภายใตค้ณะกรรมการบรหิารนโยบาย รมว.สธ. ชุดที ่1 



นโยบายและทิศทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม  

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บป ี2555 

 - เพิ่มคุณภาพการป้องกันโรคระดับปฐมภมูิ โดยการสือ่สารความเสีย่ง การบูรณา
การลดเสี่ยงโดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน (ชุมชนลดเสีย่ง ลดโรค) และส่งเสริมวถิชีีวิต
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดีอย่างพอเพียง  

 - เพิ่มคุณภาพการป้องกันโรคระดับทุติยภมูิ  โดยการเพิ่มคุณภาพและความ
ครอบคลุมการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงขยายผลสู่
การคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลอืดน าไปสู่การจัดการดูแลและปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมทีเ่หมาะสมส าหรับแตล่ะกลุ่ม  

 - พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการปอ้งกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อในด้านการคัดกรองโรคการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  การจัดการลด
เสีย่ง การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ  

 



- พัฒนามาตรฐานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค (Community based 

Intervention ; CBI) 

- พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

(BRFSS)  ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก CDC – USA  

- ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังโรค
เรื้อรังร่วมกับ สปสช. และเป็นจักรกลท่ีส าคัญในการร่วม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563 

และยุทธศาสตร์การจัดการภาวะอ้วนและน้ าหนักเกิน 

 - ร่วมผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือโซเดียมและนโยบาย
ทดแทนการบริโภคไขมัน ทรานส์ด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน  

 

นโยบายและทิศทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม  

 โรคไม่ติดตอ่และการบาดเจ็บปี 2555 



ทศวรรษความปลอดภยัทางถนน  
2554-2563 

 National activities: 5 Pillars 
 1 Road safety management 

 2 Road infrastructure 

 3 Vehicle safety 

 4 Road user behavior 

 5 Post-crash care 



 เป้าหมาย     
 

    อบุตัเิหตทุางถนน  
 

 - ลดอตัราตายลง 50% 
 

 - ส าหรบัประเทศไทยมเีป้าหมายลดอตัราตายจาก
อบุตัเิหตทุางถนน ใหเ้หลอืไมเ่กนิ 10 ตอ่แสน

ประชากร ภายในปี พ.ศ. 2563  
 

กลุม่เป้าหมาย   

    กลุม่เยาวชน 

   



บทบาทหลกัของกระทรวงสาธารณสขุ 

- พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ การรกัษา
และฟ้ืนฟผููบ้าดเจ็บ 

 

- ประสานหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่พฒันา
ระบบขอ้มลูอบุตัเิหตทุางถนน ตามมต ิ
ครม. วนัที ่29 กนัยายน 2552 



  เป้าหมาย  
 

       การจมน า้ในเด็ก  
 

       อตัราการเสยีชวีตินอ้ยกวา่ 5 ตอ่แสน
ประชากร ภายในปี 2559 

 

กลุม่เป้าหมาย        

      เด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ.2555 ที่ด าเนินงานร่วมกับ สคร. 

1. โครงการขยายผลหลักสูตรการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข 

กิจกรรม 
   - ด าเนินการประชุมเพื่อด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 

   - จัดอบรมหลักสูตรฯ แก่บุคลากรสาธารณสุข จ านวน 120 คน 

   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 



แผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ.2555 ที่ด าเนนิงานร่วมกับ สคร. (ต่อ) 

2. โครงการจัดท าคู่มือพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

กิจกรรม 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาฯ/คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือ
และพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

- จัดท ารูปเล่มเพื่อเผยแพร่คู่มือการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ ติดต่อ
เร้ือรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต. ) 

 



แผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ.2555 ที่ด าเนนิงานร่วมกับ สคร. (ต่อ) 

3. โครงการพัฒนาข้อค าถามการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ 

กิจกรรม 
-  จัดส่งแบบสัมภาษณ์ฯ (ฉบับร่าง)  

-  จัดการประชุมพิจารณาข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ฯชุดเดิม 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าพฤติกรรมเสี่ยงฯ เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการจัดท าแบบสัมภาษณ์ฯ ก่อนการทดสอบภาคสนาม 

-  ทดสอบแบบสัมภาษณ์ฯ ภาคสนาม 

-  สรุปและจัดท าแบบสัมภาษณ์ ฉบับสมบูรณ์ 
 



แผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ.2555 ที่ด าเนนิงานร่วมกับ สคร. (ต่อ) 

4. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  
กิจกรรม 
-  สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

  -การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลส าคัญ 
-ผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามTheme ของศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน    

- จัดการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวง
สาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 

-  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในระดับจังหวัดให้สามารถน าข้อมูลจากหลายแหล่ง
ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

 



แผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ.2555 ที่ด าเนนิงานร่วมกับ สคร. (ต่อ) 

5. โครงการขยายผลการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

กิจกรรม 
    - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันนโยบายการป้องกันการจมน้ า 

    -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการ
ป้องกันการจมน้ า 

    -  ตรวจเยีย่มเสริมพลังและติดตามการขยายผลการด าเนินงาน 



แผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ.2555 ที่ด าเนนิงานร่วมกับ สคร. (ต่อ) 

6. โครงการสือ่สารความเสี่ยงเพื่อป้องกันเด็กจมน้ า 

 กิจกรรม 

 - จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันเสารแ์รกของเดือนมีนาคม 2555  

- ผลิตหนังสอื/เอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สื่อการเรียนการสอน/เอกสาร
เตือนภัย 



แผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ.2555 ที่ด าเนนิงานร่วมกับ สคร. (ต่อ) 

7. โครงการการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด) ปี 2555  

กิจกรรม 

   -  ผลิตสื่อต้นแบบ และแจกจ่ายให้กับสถานบริการสาธารณสุข (สคร.12 เขต,
สสจ.76 จังหวัด) พร้อมทั้งน าไปเผยแพร่และสนับสนุนสื่อให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายนอกและภายในกระทรวงสาธารณสุข  

  -  วิเคราะห์สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อจัดท าประเด็นสารและสนับสนุน
ประเด็นและแนวทางการรณรงค์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่ สคร.12 เขต /สสจ.76 
จว./ สถานบริการสาธารณสุขเพื่อร่วมรณรงค์ และเผยแพร่สื่อแก่เครือข่าย / 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามปฏิทินรณรงค์กรมควบคุมโรค 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารสาธารณะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (SOP) 

 



8. โครงการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงในการปอ้งกันโรคหลอด
เลือดสมอง 

กิจกรรม 

-พัฒนารูปแบบสื่อต้นแบบนวัตกรรมคัมภีร์ป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองในพื้นที่น าร่อง 

- พัฒนาและผลิตคู่มือให้ความรู้การปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคหลอด
เลือดสมองและ สามารถจัดการความเสี่ยงตนเองได้อย่าง
เหมาะสมฉบบัประชาชน และแจกจ่ายสถานบริการสาธารณสุข 

แผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ.2555 ที่ด าเนนิงานร่วมกับ สคร. (ต่อ) 



หมอชั้นสูง รัก ษาโ รคที่ยังไม่เกดิ ( ป้องกัน คว บคุม เชิงรุก ) 

 หมอช้ันกลาง รักษาโรคที่ก าลังจะเกิด ( เชิงรับ) 

หมอชั้นต่ า รัก ษาโ รคที่เก ิดแล้ว ( เชิงรับ) 

    หวา ง ตี ้เน่ย  จิง 

คัมภีร์แพทย์จีนเริม่แรก ๒๖๐๐ ปี ก่อนศริสต์กา ล 


