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 รายงานประจำปขีองสำนกัโรคไมต่ดิตอ่มเีจตนารมณ์
ที่จะให้เป็นเอกสารทางวิชาการที่ไม่เพียงแต่นำเสนอว่า 
สำนักโรคไม่ติดต่อได้ทำอะไรบ้างในรอบปีงบประมาณที่
ผ่านมา แต่ได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ   ที่แสดงให้เห็น
ภาพรวมของสำนกัโรคไมต่ดิตอ่และการดำเนนิงานเฝา้ระวงั 
ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  อาทิเช่น  
บทบาทและอำนาจหน้าที่  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  
แผนยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิชีวีติไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  นโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
นโยบายของอธิบดีกรมควบคุมโรค  สถานการณ์โรคและ

ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนนโยบายและแนวทาง
การดำเนนิงานเฝา้ระวงั ปอ้งกนั ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ ในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสำหรับใช้เป็นแนวทาง และอ้างอิงใน
การดำเนินงานและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บต่อไป
 ขอ้มลูและเนือ้หาในรายงานประจำปจีดัทำโดยทมีงานจากกลุม่ตา่งๆ ของสำนกัโรคไมต่ดิตอ่  
โดยรวบรวม  เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และผลการดำเนินงานจากภาคีเครือข่าย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน  หากมีข้อผิดพลาดประการใดสำนักโรคไม่ติดต่อขอน้อมรับเอาไว้ และหากมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาทางวิชาการขอได้โปรดแจ้งให้สำนักโรคไม่ติดต่อทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

                                                       
                                                        (ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ)
                                                           ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
                                                                     ธันวาคม ๒๕๕๔
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หน้า
สารจากผู้อำนวยการ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

- คณะผู้บริหารของสำนักโรคไม่ติดต่อ
- โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลัง
- บทบาทและอำนาจหน้าที่
- หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ปี ๒๕๕๔- ๒๕๖๓
- การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ส่วนที่ ๒  แผนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านสาธารณสุข
- สรุปสาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
- นโยบายเน้นหนัก ๒๑ เรื่อง ประจำปี ๒๕๕๔ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ)
- นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(นายวิทยา บุรณศิริ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น)
- นโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ของ นายแพทย์ไพจิตร์  วราชิต 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
- การประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
(High - level Meeting of the United Nations General  Assembly on the Prevention
and Control of NCDs)

ส่วนที่ ๓  สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย
- สถานการณ์โรคของประเทศไทย
- สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ
- สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ส่วนที่ ๔  ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่สำคัญ
¢   การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
- ผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ป้องกันและควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของประเทศ กรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
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หน้า
- การประเมินสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังของทีมบุคลากรสาธารณสุข
ด่านหน้า
- การรณรงค์สร้างกระแสป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุและการรณรงค์
ต่อเนื่อง
- การติดตามผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของปี ๒๕๕๓
- การรณรงค์สื่อสารป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน
- การรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หัวใจและ
หลอดเลือด) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ปี ๒๕๕๔
- การรณรงค์นำร่องรักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน
¢  สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (Self Assessment Report 
Bureau Scorecard Warranty : SAR  BuSCW)

ส่วนที่ ๕ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก 
- สรุปภาพรวมปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานและบทเรียนก้าวสู่การพัฒนาและ
ควรขยายงานต่อ ในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอำเภอดีเด่นควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน
- ภาพกิจกรรม
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หน้า
ตารางที่ ๑  จำนวนปีการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย ปี ๒๕๕๒
ตารางที่ ๒  แสดงอัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ 

(โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวาน)
ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓

ตารางที่ ๓  จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ 
หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต  และโรคเบาหวาน  ตามกลุ่มสาเหตุป่วย (๗๕โรค) จาก
สถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓  
ทั้งประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ ๑  จำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (ล้านปี) ระหว่างกลุ่มโรคไม่ติดต่อ  กลุ่มโรคติดต่อ และ
การบาดเจ็บของประชากรไทย ปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๒  

ภาพที่ ๒  แสดงอัตราตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ
(โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน) 
ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓

ภาพที่ ๓  แสดงอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่
หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน ตามกลุ่มสาเหตุป่วย (๗๕ โรค) จาก
สถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓ 
ทั้งประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 

ภาพที่ ๔  เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยอายุ ๑๕-๗๔ ปี 
ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๗, ๒๕๔๘, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓
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โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

กลุ่มพัฒนาระบบควบคุม
โรคไม่ติดต่อ

-  ข้าราชการ ๒    คน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

-  ข้าราชการ       ๗   คน
-  พนักงานราชการ   ๓   คน
-  ลูกจ้างชั่วคราว      ๑  คน

กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

-  ข้าราชการ        ๖   คน
-  พนักงานราชการ ๒  คน
-  ลูกจ้างชั่วคราว   ๑  คน

กลุ่มบริหารทั่วไป

-  ข้าราชการ         ๘  คน
-  พนักงานราชการ ๗  คน
-  ลูกจ้างประจำ      ๒ คน
-  ลูกจ้างชั่วคราว  ๑๐  คน

กลุ่มพัฒนาองค์กร

-  ข้าราชการ         ๔  คน
-  พนักงานราชการ ๑  คน
-  ลูกจ้างชั่วคราว    ๑  คน

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงและ

โรคไม่ติดต่อ

-  ข้าราชการ           ๖  คน
-  พนักงานราชการ    ๑  คน
-  ลูกจ้างชั่วคราว       ๑ คน

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ

-  ข้าราชการ           ๖  คน
-  พนักงานราชการ   ๒  คน
-  ลูกจ้างชั่วคราว      ๑  คน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อ

-  ข้าราชการ       ๕   คน
-  พนักงานราชการ   ๑   คน
-  ลูกจ้างชั่วคราว      ๑  คน

กรมควบคุมโรค

   - ผู้อำนวยการ

สำนักโรคไม่ติดต่อ

- ข้าราชการ     ๔๔    คน
- พนักงานราชการ  ๑๗    คน
- ลูกจ้างประจำ      ๒     คน
- ลูกจ้างชั่วคราว    ๑๖    คน 

หน้า ๓
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บทบาทและอำนาจหน้าท ี่

สำนักโรคไม่ติดต่อ มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

 (๑)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ทีม่สีาเหตหุรอืปจัจยักำหนดทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการบรโิภคยาสบู การบาดเจบ็ พฤตกิรรมและสงัคม พนัธกุรรม 
และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
 (๒) กำหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ  
พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
 (๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มี
สาเหตุหรือปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม 
และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
  (๔)  ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไมต่ดิตอ่ทีม่สีาเหตหุรอืปจัจยักำหนดทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการบรโิภคยาสบู การบาดเจบ็ พฤตกิรรมและสงัคม 
พันธุกรรม และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
 (๕) เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ
หรือปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม  พันธุกรรม 
และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๒  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๓

หน้า ๔ 

   



หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มต่างๆ
๑. กลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าท ี่
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร  และดำเนินการเกี่ยวกับ    
งานธุรการ สารบรรณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ งบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุ การเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
๒. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  มีหน้าที่
 ๑. จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักโรคไม่ติดต่อให้มีความสอดคล้องและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กลุ่มภารกิจ  สำนักตรวจราชการฯ
และกระทรวงสาธารณสุข
 ๒. ถ่ายทอด  สื่อสาร กำกับ ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของสำนัก    
โรคไม่ติดต่อ และเป้าหมายตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรค
 ๓. ปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
       ๔. พัฒนาระบบการจัดทำ  กำกับ ติดตาม และปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ  
บรรลุเป้าหมายคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. กลุ่มพัฒนาองค์กร  มีหน้าที่
 ๑. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมาตรฐานสากล (PMQA)
 ๒. การกำกับดูแลองค์กรที่ดี (OG) ตามหลักธรรมาภิบาล
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ของสำนักโรคไม่ติดต่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ได้อย่าง
มีศักยภาพ
 ๔. การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักโรคไม่ติดต่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
 ๕. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ของสำนักโรคไม่ติดต่อ 
 ๖. การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อ นำไปสู่ระบบ
การสร้างแรงจูงใจที่เป็นธรรม
 ๗. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล (M&E) ของกลุ่มพัฒนาองค์กร
๔. กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ  มีหน้าที่
 ๑. เฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง               
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และการบาดเจ็บ) ทั้งในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
 ๒. วิจัยและพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ สู่การดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
 ๓. กำหนดมาตรฐานหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการระวังพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อสู่หน่วยงานเครือข่าย
 ๔. จดัทำและเผยแพรส่ารสนเทศการเฝา้ระวงัพฤตกิรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่ สูก่ารดำเนนิงานปอ้งกนั 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
 ๕. เป็นแหล่งข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อที่เชื่อถือได้ สามารถอ้างอิงทั้งใน       
เชิงวิชาการและนโยบายของประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

หน้า  ๕
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๕. กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  มีหน้าที่
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน คู่มือและ
แนวทางในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จัดกระบวนการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 ๓. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
     ๔. ประสาน สนับสนุนและผลักดันนโยบายในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 ๕. สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
      ๖. ติดตาม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
      ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ   มีหน้าที่
 ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
การบาดเจ็บ
 ๒. กำหนดและพัฒนามาตรฐาน เครื่องมือ คู่มือ หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันการบาดเจ็บ  และสนับสนุน/สร้างความเข้มแข็งร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับในการป้องกันการบาดเจ็บ 
 ๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันการบาดเจ็บ
 ๔. พฒันาและผลกัดนัเพือ่ใหเ้กดิการดำเนนิงานเชงินโยบายดา้นการปอ้งกนัการบาดเจบ็ตลอดจน
เปน็ศูนย์กลางในการบูรณาการงานป้องกันการบาดเจ็บ
 ๕. ประสาน ผลกัดนั และสนบัสนนุการพฒันาระบบ กลไก และเครอืขา่ยการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั ควบคมุ 
การบาดเจ็บทั้งในและต่างประเทศ
 ๖.รวบรวมข้อมูลทางวิชาการนำมาประยุกต์และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ของการสื่อสารในวงกว้าง
 ๗. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บแก่หน่วยงานต่างๆ
 ๘. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการบาดเจ็บของประเทศ
 ๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๗. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ  มีหน้าที่
 ๑. พัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรม ระบบ เครือข่ายสื่อสาร และกลไกการสื่อสารความเสี่ยงในการ
ป้องกัน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ๒. ประสาน สนับสนุน และถ่ายทอดนโยบาย  มาตรการ  เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารความเสี่ยงใน
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่เครือข่ายสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. สื่อสาร เผยแพร่ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเสี่ยง ข่าวกรอง และการดำเนินการใน
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ๔. ประเมินผลการสื่อสาร การป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเป้าหมายและประชาชน
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมโรคไม่ติดต่อ  มีหน้าที่
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์  และพัฒนาระบบควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ
 ๒. ผลักดัน ประสาน และสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ การป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บแก่ภาคีเครือข่ายและผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบงานป้องกัน 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ
 ๓. ประสาน และสนับสนุนพัฒนางานแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ๔. ประเมิน กำกับ ติดตามระบบควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  
และกลยุทธ์ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ

² วิสัยทัศน์
 “ เป็นองค์การชั้นนำด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของ
ประเทศที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ ภายใน ปี ๒๕๕๘ และระดับนานาชาติภายใน ปี ๒๕๖๓
² พันธกิจ
 ๑. พัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  สร้างนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ ตลอดจนข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐานสากล
 ๒. ถ่ายทอด ส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี  ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชน
 ๓. ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะและมาตรการด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและติดตาม
การบังคับใช้
 ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ในระดับประเทศ
 ๕. สร้าง  สนับสนุน  ส่งเสริมศักยภาพ และประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
² ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ภายในประเทศและนานาชาติในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เป้าประสงค์
 ๑.๑ ภาคีเครือข่ายทุกระดับสามารถบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
กลยุทธ ์
 ๑.๑.๑  เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกระดับ  เพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐาน
 ๑.๑.๒  ส่งเสริม ผลักดันให้เครือข่ายร่วมมือให้มีการบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
 ๑.๑.๓  พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลเพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ  และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
เป้าประสงค์
 ๒.๑ เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ยอมรับในระดับประเทศ
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กลยุทธ์
 ๒.๑.๑  พัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย มาตรการ นวัตกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บให้ได้มาตรฐานสากล
 ๒.๑.๒ พัฒนากลไกและศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์
 ๓.๑ มีกลไกการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ท่ีครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
 ๓.๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารสาธารณะ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ประเด็นสารและสื่อต้นแบบให้กับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บในระดับประเทศ 
เป้าประสงค์
 ๔.๑ มีกลไกการพยากรณ์โรค  การติดตามประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
กลยุทธ์
 ๔.๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
 ๔.๑.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพยากรณ์โรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์
 ๕.๑ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
กลยุทธ์
 ๕.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๕.๑.๒ พัฒนาระบบการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
 ๕.๒ บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงตามค่านิยมของกรมควบคุมโรค
กลยุทธ์
 ๕.๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
 ๕.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ๕.๒.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำหนด
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การใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

หมายเหตุ : งบบุคลากรเบิกจ่ายไม่ถึง ๑๐๐% เนื่องจากมีพนักงานราชการที่ลาออกกลางเดือน 
(จ่ายเงินเดือนเพียงครึ่งเดือน)

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน (บาท) %

งบประมาณ
รายจ่ายจริง

จำนวน (บาท) %

๑. งบบุคลากร ๒๒,๖๐๗,๐๒๗.๗๑ ๑๐๐ ๒๒,๕๔๘,๖๘๕.๐๔ ๙๙.๗๔

๒. งบดำเนินการ

๓. งบสนับสนุน

๔. ค่าสาธารณูปโภค

๕. งบลงทุน

๖. งบอุดหนุน

๗. งบรายจ่ายอื่น

รวม

๑๘,๐๑๘,๕๕๓.๗๕

๔๗๘,๐๐๐

๔๕,๘๓๕.๐๐

๔๑,๑๔๙,๔๑๖.๔๖ ๑๐๐ ๔๐,๙๖๔,๓๘๑.๕๙ ๙๙.๕๕

๑๐๐ ๑๗,๘๙๒,๑๕๑.๖๓ ๙๙.๓๐

๑๐๐ ๔๗๗,๗๔๙.๙๒ ๙๙.๙๕

- - - -

- - - -

- - - -

๑๐๐ ๔๕,๗๙๕.๐๐ ๙๙.๙๑
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แผนยุทธศาสตร์
และนโยบาย

ด้านสาธารณสุข

ส่วนท ี่

๒



สรุปสาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
 พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓

 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่สามารถป้องกันได้หรือเรียกว่าโรควิถีชีวิต ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญลำดับต้น ๆ ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน
และในอนาคตที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปโดยมิได้
ดำเนนิการสกดักัน้ปญัหาอยา่งจรงิจงั และไดก้ำหนดไวเ้ป็นเปา้หมายและทศิทางการพฒันาคณุภาพคน  สงัคม 
และสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐  และทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  แผนนี้ได้ต่อยอดความคิดเชิงลึกในแต่ละประเด็น
ปัญหา  สานต่อแนวคิดสุขภาพพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา  สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ  และสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับคนไทยและประเทศ ผ่าน
มุมมองแบบบูรณาการเป็นองค์รวมในบริบทแวดล้อมที่กว้างขวาง  การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม  และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนที่มีความชัดเจนของเป้าหมายการ
พัฒนาที่มุ่งสร้างวิถีชีวิตที่พอเพียงเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  การพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ให้ก้าว
ไปสู่ระบบสุขภาพพอเพียง และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สรุปสาระสำคัญของ
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยได้ ดังนี้
 ๑. สถานการณ์ขอบเขตของปัญหา ได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงพื้นฐานที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพ
จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน มัน เค็มมากเกินไป กินผักและผลไม้น้อย 
ขาดการออกกำลังกาย ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียด สูบบุหรี่และดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม
ทีม่แีอลกอฮอล ์ภาวะนำ้หนกัเกนิหรอืโรคอว้น ทีส่ง่ผลกระทบตอ่โรควถิชีวีติทีเ่ปน็ปญัหาสำคญัของประเทศ 
ทีม่ปีจัจยัเสีย่งรว่มกนั และมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัใน ๕ โรค ไดแ้ก ่โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
 ๒. แนวคิดหลักในการพัฒนาสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ได้ยึดแนวคิดการสร้างวิถีชีวิตไทย  
ทีพ่อเพียงเพื่อการมีสุขภาพดี ตามแนวคิดสุขภาพพอเพียงและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมุมมอง
การบูรณาการเป็นองค์รวมในระบบสุขภาพ บริบทแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของทั้งสังคม   และความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบที่เชื่อมโยงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรควิถีชีวิต
 ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สูงสุด  และเป้าหมายหลักในการพัฒนา  ได้กำหนดไว้
ตามแนวคิดหลักดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
 วิสัยทัศน ์:  ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
โรควิถีชีวิต ด้วยการรวมพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ยั่งยืน และเป็นสุข บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 พันธกิจ : สร้างชุมชน ท้องถิ่น สังคม ที่ตระหนัก ลดปัจจัยเสี่ยง เสริมปัจจัยเอื้อ และมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็งในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม จัดการปัญหา และพัฒนา
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ องค์รวม ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
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 เป้าประสงค์สูงสุด : ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพใน  การสกัด
กั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้
 เปา้หมายหลกัในการพฒันา : ลดปญัหาโรควถิชีวีติทีส่ำคญั ๕ โรค (เบาหวาน ความดนัโลหติสงู 
หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง) ใน ๕ ด้าน (การเกิดโรค ภาวะแทรกซ้อน การพิการ  การตาย ภาระค่าใช้จ่าย)
ด้วยการเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน ๓ ด้าน (การบริโภคที่เหมาะสม การออกกำลังกายที่เพียงพอ การจัดการ
อารมณ์ได้เหมาะสม) โดยมีตัวชี้วัดหลักในการพัฒนา ๑๘ ตัวชี้วัดใน ๓ ระยะ (ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว)
 เส้นทางการพัฒนา : ได้กำหนดไว้เป็น ๓ ระยะ ๑) ระยะสั้น : บูรณาการความคิด สร้างความเชื่อมั่น 
และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม ๒) ระยะกลาง : ปฏิบัติการ เชิงรุกสู่การวางรากฐาน
ที่มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ ๓) ระยะยาว : สร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้างและระบบในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
 ๔. ยุทธศาสตร์  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ยุทธวิธี  และแผนงานในการพัฒนา  ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนาในแต่ละช่วงของเส้นทางการพัฒนาไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ (๑๔ เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธวิธีร่วม ๑๑ ยุทธวิธี รายยุทธศาสตร์  ๒๙ แผนงาน) คือ 
 ๑) นโยบายสาธารณะสร้างสุข (๔ เป้าหมาย ๓ ยุทธวิธี ๑๑ แผนงาน) 
 ๒) การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ (๒ เป้าหมาย ๒ ยุทธวิธี ๔ แผนงาน)
 ๓) การพัฒนาศักยภาพชุมชน (๑ เป้าหมาย ๒ ยุทธวิธี ๓ แผนงาน) 
 ๔) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค (๓ เป้าหมาย ๓ ยุทธวิธี ๗ แผนงาน) 
 ๕) การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ (๔ เป้าหมาย ๑ ยุทธวิธี  ๔ แผนงาน)
 ๕. แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ได้กำหนดกรอบแนวทาง
ในการผลักดันสู่การปฏิบัติการ ภายใต้กลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนระดับนโยบาย : คณะกรรมการ
อำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ระดับบริหาร : คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

นโยบายเน้นหนัก ๒๑ เรื่อง ประจำปี ๒๕๕๔ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ)

 ๑)  การเดินหน้านโยบายรักษาฟรีอย่างมีคุณภาพ
 - ผู้ป่วยโรคเอดส์ เช่น จะปรับเกณฑ์มาตรฐานในการให้ยาผู้ป่วยโรคเอดส์ให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
กำหนดมาตรฐานจะให้ยาต้านไวรัสเมื่อพบปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีโฟร์ (CD๔) ต่ำกว่า ๒๐๐ 
ในอนาคตจะปรับเป็นต่ำกว่า ๓๕๐ ก็จะให้ยาได้ รวมถึงการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชให้เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น
 ๒)  นโยบายเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว
 ๓)  นโยบายยกระดับสถานีอนามัยขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งในปีที่ผ่านมา
ยกระดับแล้ว ๔,๐๑๐ แห่ง จะยกระดับอีก ๕,๗๔๐ แห่ง เพื่อให้ครบ ๙,๗๕๐ แห่ง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔
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 ๔)  นโยบายก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอเกิดใหม่ที่ยังไม่มีโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 
๕๔ อำเภอ ให้ครบทุกแห่ง ใช้งบของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันรวม ๕๐๐ กว่าล้านบาท
 ๕)  นโยบายตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน  เพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการยกระดับ
สุขภาวะที่ดีของประชาชน
 ๖) นโยบายโรงพยาบาล ๓ ดี (๑. มีบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมที่ดี ๒. มีการบริการที่ดี ๓.  มีการบริหาร
จัดการที่ดี) จะต้องเป็นโรงพยาบาล ๓ ดีที่ย่ังยืน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
 ๗)  นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี  เพื่อแก้ปัญหาความแออัด
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
 ๘)  นโยบายลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรคทุกหมู่บ้าน ชุมชน จะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้
 ๙)  นโยบายลดอบายมขุโดยเฉพาะเหลา้และบหุรี ่ จะตอ้งมีความกา้วหนา้เปน็รปูธรรมมากขึน้ เชน่ 
เรือ่งเหลา้จะเริม่ตน้ดำเนนิการออกกฎหมายอยา่งนอ้ย ๕ ฉบบั กฎระเบยีบอกี ๒ ฉบบั รวมทัง้มาตรการอืน่ๆ 
ในเรื่องบุหรี่ จะผลักดันแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
การแกก้ฎหมายผลติภณัฑย์าสบู  ออกกฎกระทรวงบหุรีป่ลอดไฟไหม ้  รวมทัง้จะมปีระกาศฉบบัใหมอ่กี 
๒ ฉบับ
 ๑๐)   นโยบายสาธารณสขุเพือ่การทอ่งเทีย่ว  จะประกาศพืน้ทีด่ำเนนิการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย ๑๐ จงัหวดั 
ปี ๒๕๕๔ 
 ๑๑)  นโยบายส้วมสะอาด
 ๑๒)  นโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ Medical Hub
 ๑๓)  นโยบายพึ่งตนเองด้านวัคซีน จะขยายการผลิตจากปัจจุบันที่ผลิตวัคซีนได้ ๒ ตัว เป็น ๗ ตัว 
ภายใน ๑๐ ปี  เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  หากเหลือจะส่งออกจะสามารถทดแทนการนำเข้าได้
ปีละ๓,๐๐๐ ล้านบาท
 ๑๔)  นโยบายโครงการตรวจสุขภาพผู้นำศาสนาฟรีร่วมกับมูลนิธิ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ 
ภายใต้อุปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร
 ๑๕)   นโยบายตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี โดยจะอบรม อสม. ๕๐๐,๐๐๐ คน 
ให้สามารถสอนประชาชนในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้
 ๑๖)  นโยบายการจัดทำแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุด้านสาธารณสุข  โดยจะตั้งคณะทำงานยกร่างแผน
ให้มีความชัดเจน
 ๑๗)  นโยบายการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมความร่วมมือจะ
เน้นด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง  แต่ในช่วงหลังเพิ่มด้านสังคม ซึ่งสาธารณสุขถือเป็นงานด้านหนึ่งของ
สังคม
 ๑๘)  นโยบายสาธารณสุขเพื่อผู้พิการ  จะมุ่งเน้นการดูแลผู้พิการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้พิการ
ตาบอดที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้
 ๑๙) นโยบายเดินหน้าพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
จะมุ่งเน้นทั้งการผลิตบุคลากร  การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และการพัฒนายาสมุนไพรไทยใช้รักษา
พยาบาลอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน
 ๒๐)  นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค จะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น  รวมทั้งรณรงค์ให้
ความรู้กับประชาชนและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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 ๒๑) นโยบายโครงการ อสม.เข้มแข็ง จะออกระเบียบว่าด้วย อสม. ที่เป็นทางการเป็นฉบับแรก 
เน้นบทบาท อสม.เชิงรุก และกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ อสม. เข้ามามีบทบาท
เป็นกลไกสำคัญในการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ)

และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น)

 ๑. พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 ๒. เพิม่คณุภาพระบบหลกัประกนัสขุภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารทีม่คีณุภาพ มาตรฐานทัว่ถงึ 
เป็นธรรม สร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ
 ๓. เร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจาก   
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง
 ³  ด้านนโยบายสาธารณะ ในการสร้างสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ อย่างเข้มแข็ง  อาทิ 
พรบ.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, พรบ.ควบคุมยาสูบ
 ³ การสร้างกระแสสังคม การจัดมหกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น มหกรรมการออกกำลังกาย รณรงค์
องค์กรไร้พุง ฯลฯ
 ³ การพัฒนาศักยภาพในชุมชน เป็นการสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นมีชมรมสร้างสุขภาพ อาทิ 
ชมรมออกกำลังกาย, ชมรมผู้สูงอายุ, ชมรมอาหารปลอดภัย
 ³ การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ให้ อสม. ที่มีอยู่จำนวนเกือบ ๑ ล้านคน 
ได้ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
 ๔. เร่งรัดดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย
 ๕. เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทันการณ์
เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ
 ๖. จัดให้มีการดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ 
รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอื่น เช่น แรงงานข้ามชาติ
 ๗. สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน  โดยสนับสนุน
อุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๘. สรา้งแรงจงูใจแกบ่คุลากรสาธารณสขุทกุระดบัโดยปรบัระบบคา่ตอบแทนใหเ้หมาะสมและความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพที่เป็นธรรม สร้างกลไกพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 ๙. เพิม่การลงทนุในระบบบรกิารทกุระดบั ทัง้ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และอปุกรณก์ารแพทยท์ีจ่ำเปน็ 
มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
 ๑๐. ส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ
 ๑๑. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness)   และระบบโลจิสติก
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย
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นโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข 
ของ นายแพทย์ไพจิตร์  วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ๑.  สนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน
 ๒.  ให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติทุกโครงการ
 ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข ไว้วางใจ และความสามัคคีสมานฉันท์
 ๔.  สร้างขวัญกำลังใจ ครอบคลุมทุกระดับ และทุกสาขาวิชาชีพ
 ๕. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นผลการทำงานเป็นหลัก ทั้งความก้าวหน้า 
ความดีความชอบ เพื่อให้สาธารณสุขมีศักดิ์ศรี เกียรติภูมิในด้านการทำงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
 ๖.  บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
 ๗.  เชื่อมโยงทำงานกับนานาชาติและสร้างคุณค่าของสาธารณสุขไทยในเวทีโลก  เพื่อร่วมกัน
พัฒนาสุขภาพของทุกคน
 ๘.  ผนึกกำลังกันการทำงานระหว่างกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข  [๙ กรม 
ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  กรมอนามัย  กรมการแพทย์  กรมพัฒนาการ
แพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ  กรมสขุภาพจติ 
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , องค์การเภสัชกรรม (อภ.), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.), สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.), สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)]  โดยเชื่อม ๖ หน่วยงาน
องค์กรมหาชน  เข้าเป็นองคาพยพเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข 

 ๑๒. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ
 ๑๓. พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและบริการข้อมูลสุขภาพ สำหรับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 ๑๔.  พัฒนา  ผลักดันและการบังคับใช้กฎหมายให้เอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน
ดา้นสาธารณสุข
 ๑๕. จัดตั้งศูนย์บำบัด ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ควบคุม ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการผลิต
ยาเสพติดและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่
 ๑๖.  จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพเพื่อให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
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ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

 แนวทางการบริหารของประเทศ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสำคัญกับสิทธิ
ของบุคคลในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ 
ยึด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” องค์กรและบุคลากรภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง มีจริยธรรม เรียนรู้ 
ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน ให้เส้นทางความก้าวหน้ายืดหยุ่น  
ข้ามสายงาน ตามทักษะ ความรู้และสมรรถนะ  สามารถดำเนินงาน ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
 กรมควบคุมโรค โดยอธิบดีและรองอธิบดีเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างกระบวนการ
รบัฟงัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย กระบวนการมสีว่นรว่มคดิและรว่มดำเนนิการของ
ผูบ้ริหาร นักวิชาการ และบุคลากรทุกระดับของกรมในการกำหนดทิศทางและกลไกการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารของประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ใน ๑๐ ปีข้างหน้า  
กรมควบคุมโรคจะเป็น “องค์กรชั้นนำระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ   เพื่อปกป้องประชาชน
จากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี ๒๕๖๓”  รวมทั้งจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ประจำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  เพื่อแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ วัดผลและปรับปรุงให้
บรรลุตามเป้าหมาย  มีอธิบดีและรองอธิบดีรับผิดชอบการบริหารจัดการ นายแพทย์และนักวิชาการ
สาธารณสุขทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร
จัดการองค์กรและบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี  มีกลไกการดำเนินงานแบบมีข้อมูลอ้างอิง (Evidence Based) 
จากระบบรายงานผลการศึกษา  ผลประเมินที่น่าเชื่อถือ  การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ทั่วถึง
และได้ผล การจัดการเตรียมความพร้อมและบูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานสากล  เพื่อให้
กรมควบคุมโรคเป็นศูนย์กลางของนโยบาย มาตรการ  นวัตกรรม  ข้อมูลอ้างอิงด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของเครือข่ายทุกระดับ
ในการนำผลผลิตของกรมควบคุมโรคไปบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  รวมทั้งประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ  ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ กรมควบคุมโรคได้กำหนดนโยบายเน้นหนัก ดังนี้
 ๑. การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดระบบ
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำเภอที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
ทันสถานการณ์  โดยกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสมของอำเภอ ๕ ด้าน ประกอบด้วย  ๑) มีคณะกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ๒) มีระบบระบาดวิทยาที่ดี  ๓) มีการวางแผนป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ  ๔) มีการระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม  
๕) มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญหรือเป็นปัญหา
 ๒.  การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล  เนื่องจากตำบลเป็น
หน่วยที่ใกล้ชิดกับประชาชนและสถานการณ์มากที่สุด  จึงต้องมีระบบหรือทีมงานการควบคุมโรคเบื้องต้น
ให้มีประสิทธิภาพ  รู้เร็ว  ควบคุมทันเวลา  เป็นการเสริมศักยภาพและคุณภาพการควบคุมป้องกันโรคของ
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  โดยกรมควบคุมโรคจะดำเนินการอบรมสำนักงานป้องกันควบคุมโรค   
สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัใหส้ามารถรว่มมอืกบั SRRT ระดบัอำเภอทำการอบรม SRRT ระดบัตำบล  ทัง้นี้
กรมควบคมุโรคจะสนบัสนนุวชิาการและงบประมาณในการอบรมใหก้บัจงัหวดั  โดยเปา้หมายปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔ จะดำเนินการในตำบลที่ได้ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้ว ประมาณ ๒,๐๐๐ แห่ง  
ทั้งนี้จำนวน SRRT  ระดับตำบลที่ได้รับการอบรมจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประกวด “อำเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน” ด้วย
 ๓. การพยากรณ์โรค   โรคและภัยสุขภาพเป็นภาวะที่เกิดขึ้นประจำในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ  
ซึ่งมีรูปแบบลักษณะการเกิดทั้งช่วงเวลา  พื้นที่  บุคคลและปัจจัยเสี่ยงที่เป็นลักษณะจำเพาะ  สามารถ
คาดการณล์ว่งหนา้ได ้ โดยนกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งรวบรวมขอ้มลูโรคและภยัสขุภาพจากแหลง่ขอ้มลูทีน่า่เชือ่ถอื
มาสงัเคราะหแ์ละทำนายเหตกุารณท์ีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  เนือ้หาหลกัจะระบวุา่ โรคจะเกดิมากนอ้ยแคไ่หน 
อย่างไร เกิดเมื่อไหร่ กับใคร ที่ไหน มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง  มีวิธีการป้องกันควบคุมอย่างไร  จากนั้น
นำข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมโรคให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงให้สมบูรณ์    
แล้วแปลงเนื้อหาสาระดังกล่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่  นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน  
สื่อมวลชนและประชาชน  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง  เข้าใจ  ร่วมมือดำเนินการ  ส่งผลให้การป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพบรรลุเป้าหมาย
 ๔. การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค (HRM, HRD) 
ให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการดำเนินงานตามบทบาท  ภารกิจหลักของกรมควบคุมโรคให้
เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลงานสู่วิสัยทัศน์
กรมควบคุมโรค
 ๕. การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  ด้วยกลไกการกลั่นกรอง (Assessment) กำกับ ติดตาม 
(Monitor) และประเมินผล (Evaluation)  ที่เป็นระบบต่อเนื่อง  โดยกระบวนการร่วมคิดของผู้บริหารและ
นกัวิชาการแบบมีข้อมูลเชิงประจักษ์  (Evidence Based)  โดยใช้ “กรอบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการหลัก
ของแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมควบคุมโรค” เป็นเครื่องมือกำหนดทิศทาง
และตวัชีว้ดัผลการดำเนนิงานประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วถา่ยทอดเปา้หมายของกรมควบคมุโรค
สู่หน่วยงาน  กลุ่มงานและบุคลากร  เพื่อเป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  การจัดสรรงบประมาณ  
การกำกับติดตามและประเมินผล  โดยมีอธิบดี รองอธิบดีรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ  นายแพทย์และ
นกัวชิาการสาธารณสขุทรงคณุวฒุริบัผดิชอบดา้นใหข้อ้เสนอแนะเชงิวชิาการ  ผูอ้ำนวยการหนว่ยงานรบัผดิชอบ
ด้านการจัดการโครงการและกำกับตัวชี้วัดระดับกรม  โดยจัดทำเป็นข้อตกลงผลการดำเนินงานระหว่างอธิบดี  
รองอธิบดี  นายแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  รวมถึงผู้อำนวยการที่ชัดเจน  เชื่อมโยงกับ
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)
 เพื่อให้การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคบรรลุตามเป้าหมาย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง กรมควบคุมโรคได้มีคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ ๘๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓  เรื่อง
การปรับโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่  ๑ - ๑๒ เป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  
เพื่อให้บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและประสานดำเนินงานโดยยึดเป้าหมายยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลงาน
ของกรมควบคุมโรคเป็นตัวตั้งในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (บูรณาการงานร่วมกัน  ทำเพิ่มในส่วน
ที่ขาด) ผลงานมีคุณภาพ (ผู้ใช้บริการพึงพอใจ)   และมีประสิทธิผล (ผลผลิตของหน่วยงานส่งผลลัพธ์ต่อ 
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การประสานดำเนินงานของหน่วยบริการและเครือข่ายระดับจังหวัด  อำเภอ  ตำบล  ท้องถิ่นและชุมชน  
ส่งผลกระทบให้โรคที่เป็นปัญหาสำคัญลดลง  ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง)
 สิง่สำคญัคอื รองอธบิด ีนายแพทยแ์ละนกัวชิาการสาธารณสขุทรงคณุวฒุ ิผูอ้ำนวยการทกุหนว่ยงาน 
นกัวชิาการและบคุลากรทกุระดบัตอ้งเปน็ผูน้ำในการทำงานแบบทมีงาน ทีร่ว่มคดิและมขีอ้ตกลงรว่ม แลว้จึง
แยกกันไปปฏิบัติและปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่มงาน  หน่วยงาน  เกิดภาพรวม
เป็นผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ที่สามารถรายงานผล   ปัญหา และข้อเสนอต่อหน่วยงานระดับ
กระทรวงสาธารณสุขและประเทศได้อย่างมีเหตุผล สมศักดิ์ศรี 
 ขอขอบคุณทีมงานกรมควบคุมโรค ไว้ ณ ที่นี้ 
 

                                                            (นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์)  
                                                                    อธิบดีกรมควบคุมโรค
                                                                        ตุลาคม ๒๕๕๓

การประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

(High - level Meeting of the United Nations General Assembly 
on the Prevention and Control of NCDs)

วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ณ  สหประชาชาติ  นครนิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา

 การประชุมระดับสูงครั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการของโลก และเกิดพันธสัญญา
ในการนำแผน The Global Strategy for the Prevention and Control of NCDs และแผนปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (๒๐๐๘ - ๒๐๑๓ NCDs Action Plan) สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้
เน้นที่ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนา และความท้าทายต่างๆ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา  
จากโรคไมต่ดิตอ่หลกั ๔ กลุม่หลกั ไดแ้ก ่กลุม่โรคหวัใจและหลอดเลอืด (รวมโรคหวัใจขาดเลอืด อมัพฤกษอ์มัพาต  
โรคหลอดเลือดส่วนปลาย  โรคความดันโลหิตสูง )  มะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (โรคหลอดลม
อุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด) และเบาหวาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงร่วม ๔ ปัจจัยหลัก ได้แก่ การบริโภคยาสูบ การบริโภค
แอลกอฮอล์ที่บั่นทอนสุขภาพ การขาดกิจกรรมทางกาย และการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและไม่เหมาะสม 
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ  จำนวน ๑๘ ท่าน ประกอบด้วย จากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมี รมช.  ต่อพงษ์ ไชยสาส์น  เป็น
หัวหน้าคณะ จำนวน ๑๒ ท่าน จากกระทรวงศึกษาธิการ ๒ ท่าน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๑ ท่าน   จากเครือข่ายการควบคุมการบริโภคยาสูบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑ ท่าน และกระทรวง
การต่างประเทศ  ๒ ท่าน
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 การประชุมประกอบด้วย
 ๑. Plenaries หวัหนา้คณะของผูแ้ทนแตล่ะประเทศกลา่วแถลงจดุยนื บทบาท แลกเปลีย่นความสำเรจ็ 
จดุเดน่และประเดน็สำคญัในการดำเนนิงานของประเทศ  ตลอดจนใหพ้นัธสญัญาในการรว่มกนัขจดัปญัหา
โรคไม่ติดต่อ
 ๒. โต๊ะกลม ๓ ประเด็นย่อย ซึ่งผู้แทนแต่ละประเทศได้ถกแถลง แลกเปลี่ยนความสำเร็จ จุดเด่นและ
ประเด็นสำคัญในการดำเนินงานของประเทศ ตลอดจนเสนอข้อเรียกร้องบทบาทของประชาคมโลก
 ๒.๑ The rising incidence, development and other challenges and the social and economic 
impact of non-communicable diseases and their risk factor
 ๒.๒ Strengthening national capacities, as well as appropriate policies, to address prevention 
and control of non - communicable diseases
 ๒.๓ Fostering international cooperation, as well as coordination, to address non-communicable 
diseases
 ๓. การประชุมคู่ขนานในหัวข้อ The Road to Universal Health Coverage (UHC): Perspectives 
from Brazil, Ghana, Germany and Thailand ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้ร่วมอภิปราย 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง กลไก กระบวนการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของงานหลังจากมี UHC 
ผลลัพธ์และผลกระทบ
เอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับสูง
 เอกสารปฏิญญาการเมือง “Political Declaration of the High-level Meeting of the General 
Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable diseases : ๖๖th session A/๖๖/L  ๑” 
เป็นฉันทามติและพันธกรณีของผู้นำระดับสูง สรุปสาระสำคัญหลัก ดังนี้
ความท้าทายของการระบาดโรคไม่ติดต่อและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนา
 ๑. โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ อัมพฤกษ์อัมพาต โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 
และมะเรง็ เปน็ปญัหาทีม่ขีนาดทีเ่ปรยีบเทยีบเสมอืนการระบาด (epidemic)  ไดค้รา่ชวีติประชาชนประมาณ 
๓๖ ล้านคนในแต่ละปี (องค์การอนามัยโลก ค.ศ.๒๐๐๘) มีผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา นำไปสู่ความไม่เสมอภาคระหว่างประเทศและประชาชน
มากขึ้น 
 ๒. ผู้นำประเทศตระหนักถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยเสี่ยงร่วมหลักได้แก่ การใช้ยาสูบ การดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับที่เสี่ยงต่อสุขภาพ อาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย  ตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมที่ประชาชนอาศัย และวิถีชีวิตของประชาชนเป็นปัจจัยที่กำหนดสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ได้แก่ ความยากจน การขาดการศึกษา การกระจายความมั่งคั่งที่ไม่สมดุล การเข้าสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
สังคมผู้สูงอายุ เศรษฐกิจ สังคม เพศ ปัจจัยกำหนดด้านการเมือง พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลให้โรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวัย ทุกเพศ ทุกเชื้อชาติและในทุกระดับของรายได้ อย่างไร
ก็ตามพบว่าสัดส่วนมากขึ้นในประชาชนกลุ่มยากจน กลุ่มเสี่ยง ในประเทศกลุ่มกำลังพัฒนา และมีผลต่อ
เพศชายและหญิงแตกต่างกัน
 การตอบสนองต่อความท้าทาย: ภาครัฐและภาคประชาสังคม
 ๑. ในเบือ้งตน้ผูน้ำประเทศมคีวามตระหนกัถงึความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งตอบสนองตอ่ปญัหาโรคไมต่ดิตอ่ 
มีความเห็นร่วมกันที่ต้องมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการต่อสู้กับโรคเหล่านี้  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
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จากสังคมทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ  รวมทั้งในการช่วยเหลือรัฐสมาชิกในประเทศกลุ่ม
กำลังพัฒนา  
 ๒. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับประเทศรวมถึงการคำนึงถึงสุขภาพใน
ทุกนโยบาย (health in all policies) การคร่อมงานของแต่ละกระทรวง ได้แก่ การศึกษา เกษตรกรรม 
พลังงาน คมนาคม การสื่อสาร การวางผังเมือง สิ่งแวดล้อม แรงงาน การค้าและอุตสาหกรรม การคลัง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 ๓. เน้นความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในระดับท้องถิ่น จังหวัด ประเทศและภูมิภาคใน
การต่อสู้กับโรคไม่ติดต่ออย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเพิ่มหรือให้มีทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่เพียงพอ
 ๔. การปอ้งกนัเปน็สิง่สำคญัพืน้ฐานของการตอบสนองดงักลา่วโดยลดโอกาสสมัผสัปจัจยัเสีย่งหลกั 
ในขณะเดยีวกนัตอ้งเพิม่ศกัยภาพของประชาชนทัง้รายกลุม่และบคุคลใหฉ้ลาดเลอืกเพือ่สขุภาพในแบบแผน
การดำเนินชีวิต
การลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ
 ๑. กระตุ้นให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เกิดจากหลายภาคส่วน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สุขภาพเพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนมีทางเลือกด้านสุขภาพ นำไปสู่การมีวิถีชีวิตสุขภาพ
 ๒. การให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน public awareness campaigns และแผนงานโครงการทั้งในและ
นอกสถานศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเพื่อเพิ่ม evidence-based health 
education และ health literacy ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกในหลายประเทศ
 ๓. Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ส่งเสริมการอนุวัติ FCTC ในภาพรวม
ประเด็นการใช้มาตรการด้านราคาหรือมาตรการด้านภาษีที่มีประสิทธิผลในการลดการบริโภคยาสูบ 
 ๔. ส่งเสริมการนำ WHO Global Strategy on Diet ,Physical Activity and Health 
ไปใชผ้า่นนโยบายและแผนปฏบิตักิาร วตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิอาหารทีด่ตีอ่สขุภาพ เพิม่การเคลือ่นไหว
รา่งกายในประชากรทัว่ไปอยา่งสมำ่เสมอ เชน่ ในชวีติประจำวนั วชิาพลศกึษาในโรงเรยีน การวางผงัเมอืง 
การขนส่งสาธารณะ การสนับสนุนแผนงานสุขภาพดีในวิถีชีวิตของสถานที่ทำงาน มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
ในสวนสาธารณะหรือสถานที่ออกกำลังกาย 
 ๕. ส่งเสริมการนำ WHO Global Strategy to Reduce the Harmful Use of  Alcohol ไปใช้และ
แปลงสู่แผนปฏิบัติการในประเทศ
 ๖. ควบคมุการตลาดและการโฆษณาในเรือ่งอาหารทัง้ในภาพรวมและในสว่นทีเ่กีย่วกบัเดก็ สนบัสนนุ
นโยบายการผลติอาหารทีด่ตีอ่สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่และสร้างโอกาสในการพฒันาเพือ่ใหเ้กดินโยบายทีผ่ล
ลัพธ์สู่การมีความปลอดภัยด้านอาหาร
 ๗. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือนซึ่งมีผลสำคัญต่อการลดความเสี่ยงต่อการ
ตดิเชือ้และภาวะทโุภชนาการ ลดความเสีย่งตอ่โรคอว้นและโรคไมต่ดิตอ่เมือ่อายมุากขึน้ และใหอ้า้งองิตาม 
international code of marketing of breast milk substitutes and subsequent relevant WHA resolutions 
ซึ่งให้ความสำคัญกับการป้องกันต่อการตลาดที่ผิดจรรยาบรรณ
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ความร่วมมือระหว่างประเทศและภาคีเครือข่าย
 ๑. เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการสนับสนุนแผนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก  ผ่านการแลกเปลี่ยน best practice ด้านส่งเสริมสุขภาพ กฎหมาย 
ความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ การพัฒนาโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ 
การวินิจฉัย การกระจายเทคโนโลยี ยาและวัคซีนที่มีคุณภาพและประสิทธิผล
 ๒. ได้มีการระบุประเด็นเรื่องสิทธิในการใช้ความยืดหยุ่นของความตกลง  TRIPS  ในการส่งเสริม
การเขา้ถงึยา ในลกัษณะทีค่ลมุเครอืและขึน้กบัการตคีวาม  ในบรบิทของ medicines โดยรวม ไมใ่ชเ่ฉพาะยาที ่
essential  อยา่งไรกต็ามไมม่กีารอา้งองิถงึความตกลงสำคญัในเรือ่ง agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights, The Doha Declaration on TRIPS Agreement and Public Health และ 
The Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property
การติดตามและประเมินผล
 ๑. เพิ่มความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง ระบบติดตาม รายงานผลการสำรวจในระดับชาติ 
โดยบูรณาการในระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติท่ีมีอยู่ รวมทั้งติดตามการสัมผัสต่อปัจจัยเสี่ยง ผลลัพธ์ 
ปัจจัยกำหนดด้านสังคมและเศรษฐกิจ การตอบสนองของระบบสุขภาพ
 ๒. ผู้นำประเทศเห็นด้วยว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีเป้าหมายของโลก (global targets) ในการติดตาม
โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การใช้ยาสูบ อาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย และ
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระดับที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
 ๓. ทีป่ระชมุใหญส่มชัชาสหประชาชาตไิดเ้รยีกรอ้งใหอ้งคก์ารอนามยัโลกพฒันากรอบการดำเนนิงาน
ติดตามความก้าวหน้า (comprehensive global monitoring framework) ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปี ๒๐๑๒ 
ตลอดจนเสนอแนะกลุ่มของตัวชี้วัด (set of indicators) เป้าหมายโลก (set of voluntary global targets) 
แก่รัฐสมาชิก ที่จะใช้ในการติดตามแนวโน้ม และประเมินความก้าวหน้าจากการนำยุทธศาสตร์และ
แผนระดับชาติลงสู่การปฏิบัติ 
 ๔. ในการพิจารณาเพื่อพัฒนาเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับชาตินั้นขึ้นกับสถานการณ์ของประเทศ
นัน้ๆ และสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อเน้นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อผลกระทบ
ของโรคไมต่ดิตอ่ และใชป้ระเมนิความกา้วหนา้ในการดำเนินงานปอ้งกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ ปจัจยัเสีย่ง 
และปัจจัยกำหนด
มาตรการติดตามผล (Follow-up)
 ระบุให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการประชุม ๖๘th ของสมัชชาสหประชาชาติ รวมถึงให้มี
การทบทวนการดำเนินการครั้งใหม่ต่อในปี ค.ศ.๒๐๑๔
ภาพรวม
 ปฏญิญาการเมอืงนีม้สีญัญาณทีช่ดัเจนวา่  ผูน้ำของโลกไดย้อมรบัถงึผลกระทบทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
อย่างมากของโรคไม่ติดต่อ  และให้คำมั่นสัญญาที่จะดำเนินการเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ แม้ว่าจะมิได้มีการ
จัดตั้งกลไกใหม่ในลักษณะของ NCDs Partnership ตามที่ภาคประชาสังคมได้เรียกร้อง  ผู้นำตระหนักถึง
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นต้องอาศัยการเข้าร่วมของภาคีนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น การคลัง เกษตรกรรม 
คมนาคม การพัฒนาเขตเมือง การค้า  และการบูรณาการนโยบายในวาระของการพัฒนาแห่งชาติและ
กระบวนการวางแผนด้านสาธารณสุขเพื่อที่จะลดโรคไม่ติดต่อ
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สถานการณ์
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ส่วนท ี่

๓



สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย

๑. สถานการณ์โรคของประเทศไทย
 องค์การสหประชาชาติได้ประชุมผู้นำระดับสูงเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๔  และประกาศให้โรคไม่ติดต่อ
เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกประเทศจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา สำหรับประเทศไทยคณะทำงาน
ศกึษาภาระโรค สำนกัพฒันาระบบสขุภาพระหวา่งประเทศ  รายงานการศกึษาเปรยีบเทยีบจำนวนปทีีส่ญูเสีย
ปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year, DALY) ของประชากรไทยจาก ๓ กลุ่มโรค ระหว่างปี ๒๕๔๒, 
๒๕๔๗ และ ๒๕๕๒  พบว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อมีจำนวนปีท่ีสูญเสียปีสุขภาวะเป็น ๓ เท่าและเป็น ๕ เท่า  
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ในทั้งเพศชายและเพศหญิง ดังภาพที่ ๑

แหล่งที่มา :  คณะทำงานศึกษาภาระโรค สำนักพัฒนาระบบสุขภาพระหว่างประเทศ

 นอกจากนี้ การศึกษาของคณะทำงานศึกษาภาระโรค สำนักพัฒนาระบบสุขภาพระหว่างประเทศ 
พบว่า โรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวานเป็น ๑ ใน ๑๐ ลำดับแรกของโรคที่ก่อให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะ
ของทั้งสองเพศ ในปี ๒๕๕๒ ดังตารางที่่ ๑

ภาพที่ ๑  จำนวนการสูญเสียปีสุขภาวะ (ล้านปี) ระหว่างกลุ่มโรคไม่ติดต่อ  กลุ่มโรคติดต่อและการบาดเจ็บ
ของประชากรไทย ปี ๒๕๔๒, ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๒ 
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แหล่งที่มา:  คณะทำงานศึกษาภาระโรค สำนักพัฒนาระบบสุขภาพระหว่างประเทศ

๒. สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ
 ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นสาเหตุการป่วย/การตายอันดับต้นๆ 
ของประชาชนชาวไทยไดแ้ก ่โรคในกลุม่โรคหวัใจและหลอดเลอืด (โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจขาดเลอืด 
โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน)
 ๒.๑ สถานการณ์การตาย 
 จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓ พบว่า อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ทีส่ำคัญได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด  และโรคเบาหวาน  มีแนวโน้มชะลอตัว สำหรับ
โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต กลับมามีอัตราเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ 
และเพิ่มมากขึ้นในปี ๒๕๕๓  ดังข้อมูลตามตารางที่ ๒  และภาพที่ ๒

ตารางที่ ๑  จำนวนปีการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย ปี ๒๕๕๒

Rank Male
Disease

DALY
(‘๐๐๐)

% %
DALY
(‘๐๐๐)

Female
Disease

   ๑. Traffic accidents                  ๔๗๖     ๘.๘       ๘.๖      ๓๖๓  Diabetes
   ๒. Alcohol/Dependence/Harmful use   ๔๕๑      ๘.๓ ๘.๑  ๓๔๑  Stroke
   ๓. Stroke                                      ๓๕๙      ๖.๖       ๗.๓  ๓๐๙  Depression
   ๔. HIV/AIDS                            ๒๖๗     ๔.๙   ๔  ๑๗๐  Ischemic heart 
                                                                                                       disease
   ๕. Liver cancer                            ๒๕๑      ๔.๖ ๓.๕  ๑๔๙  Osteoarthritis
   ๖. Ischemic heart disease        ๒๓๖      ๔.๓      ๓.๕  ๑๔๗   HIV/AIDS
   ๗. Diabetes                            ๒๐๗      ๓.๘ ๒.๘  ๑๒๐  Traffic accidents
   ๘. Depression                            ๑๖๕ ๓        ๒.๘  ๑๑๘   Anemia
   ๙. Cirrhosis                            ๑๖๔ ๓ ๒.๖  ๑๐๘   Liver cancer
  ๑๐. COPD                                      ๑๕๙      ๒.๙      ๒.๕  ๑๐๖   Dementia
                           All causes      ๕,๔๓๖    ๑๐๐      ๑๐๐    ๔,๒๓๑   All causes
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ที่มา :  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวบรวมโดย :  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค
หมายเหตุ : HT - โรคความดันโลหิตสูง (รหัส I ๑๐ - I ๑๕)       
   IHD      - โรคหัวใจขาดเลือด (รหัส I ๒๐ - I ๒๕)     
  Stroke  - โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต (รหัส I ๖๐ - I ๖๙)     
  DM      - โรคเบาหวาน (รหัส E ๑๐ - E ๑๔)      

ภาพที ่๒  แสดงอตัราตายตอ่ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัทีส่ำคญั (โรคความดนัโลหติสงู 
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓

 ๒.๒  สถานการณ์การป่วย 
 จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔- ๒๕๕๓ พบว่า จำนวนและอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่สำคัญได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ 
อัมพาต และโรคเบาหวาน พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกโรคอย่างต่อเนื่องดังข้อมูลตามตารางที่ ๓ และภาพที่ ๓

ตารางที ่๒   แสดงอตัราตายตอ่ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัทีส่ำคญั (โรคความดนัโลหติสงู 
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน)  ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓
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  โรค   ๒๕๔๔  ๒๕๔๕   ๒๕๔๖  ๒๕๔๗   ๒๕๔๘    ๒๕๔๙  ๒๕๕๐   ๒๕๕๑    ๒๕๕๒   ๒๕๕๓

  HT     ๖.๓      ๕.๑       ๕.๔      ๔.๐       ๓.๙  ๓.๘     ๓.๖      ๓.๙       ๓.๖       ๓.๙

  IHD   ๑๒.๔    ๑๔.๔     ๑๙.๑    ๑๗.๗     ๑๘.๗  ๑๙.๔   ๒๐.๘    ๒๑.๒     ๒๐.๗     ๒๐.๕

 Stroke    ๑๘.๒   ๒๑.๕     ๒๙.๑    ๓๐.๘     ๒๕.๓      ๒๐.๖     ๒๐.๘     ๒๐.๘     ๒๑.๐    ๒๗.๕

  DM    ๑๓.๒   ๑๑.๘     ๑๐.๖    ๑๒.๓      ๑๑.๙     ๑๒.๐     ๑๒.๒    ๑๒.๒      ๑๑.๑     ๑๐.๘



    พ.ศ.                 HT                        IHD                     Stroke                     DM
      จำนวน      อัตรา    จำนวน       อัตรา  จำนวน        อัตรา       จำนวน       อัตรา
 ๒๕๔๔  ๑๕๖,๔๔๒   ๒๘๗.๕   ๖๐,๔๗๐     ๑๑๑.๑    ๖๒,๗๕๗    ๑๑๕.๓    ๑๕๑,๑๑๕   ๒๗๗.๗

  ๒๕๔๕  ๑๘๗,๑๖๒    ๓๔๑.๐   ๗๗,๓๒๓    ๑๔๐.๙    ๗๕,๙๓๑    ๑๓๘.๓    ๑๘๗,๑๔๑  ๓๔๐.๙
  ๒๕๔๖  ๒๑๘,๒๑๘    ๓๘๙.๘   ๙๒,๗๓๓    ๑๖๕.๗    ๘๔,๘๐๗    ๑๕๑.๕    ๒๑๓,๑๓๖   ๓๘๐.๘
  ๒๕๔๗  ๒๖๕,๖๓๖   ๔๗๗.๔   ๑๐๓,๓๕๒   ๑๘๕.๗  ๙๔,๕๖๗    ๑๖๙.๙    ๒๔๗,๑๖๕  ๔๔๔.๒
  ๒๕๔๘  ๓๐๗,๖๗๑   ๕๔๔.๑    ๑๑๒,๓๕๒  ๑๙๘.๗    ๙๘,๘๙๕    ๑๗๔.๙    ๒๗๗,๓๙๑  ๔๙๐.๕
  ๒๕๔๙  ๓๗๕,๖๐๐    ๖๕๙.๖    ๑๓๒,๕๐๐   ๒๓๒.๗  ๑๐๗,๒๔๖   ๑๘๘.๓    ๓๓๔,๑๖๘  ๕๘๖.๘
  ๒๕๕๐  ๔๔๕,๓๐๐   ๗๗๘.๑    ๑๔๙,๕๑๐   ๒๖๑.๓ ๑๑๗,๕๗๑  ๒๐๕.๕    ๓๗๔,๕๑๘  ๖๕๐.๔
  ๒๕๕๑  ๔๙๔,๘๐๙   ๘๖๐.๕     ๑๕๙,๑๗๖   ๒๗๖.๘ ๑๒๔,๕๓๒  ๒๑๖.๖    ๓๘๘,๕๕๑   ๖๗๕.๗
  ๒๕๕๒  ๗๘๐,๖๒๙  ๑,๒๓๐.๒   ๒๒๘,๐๓๒  ๓๕๙.๓   ๑๗๖,๒๐๒  ๒๗๗.๗   ๕๕๘,๑๕๖   ๘๗๙.๖
  ๒๕๕๓  ๘๕๙,๕๘๓  ๑,๓๔๙.๔  ๒๕๓,๐๑๖   ๓๙๗.๒  ๑๙๖,๑๕๙   ๓๐๗.๙    ๖๐๗,๘๒๘   ๙๕๔.๒

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวบรวมโดย : กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ภาพที ่๓  แสดงอตัราผูป้ว่ยในตอ่ประชากรแสนคน ดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัทีส่ำคญัไดแ้ก ่โรคความดนัโลหติสงู  
โรคหัวใจขาดเลือด  และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์  อัมพาต  และโรคเบาหวาน ตามกลุ่ม
สาเหตุป่วย (๗๕ โรค) จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓ 
ทั้งประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

จากตารางที่ ๓ พบว่า
  โรคความดันโลหิตสูง  อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการป่วยด้วยโรค
ความดนัโลหติสงู ในภาพรวมของประเทศเพิม่ขึน้จาก ๒๘๗.๕ ตอ่ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
เป็น ๑,๓๔๙.๔  ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  ใน พ.ศ.๒๕๕๓  หรือเพิ่มประมาณ ๔.๗ เท่า
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ตารางที่ ๓ จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง  
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคเบาหวาน ตามกลุ่มสาเหตุป่วย 
(๗๕โรค) จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓ ทั้งประเทศ 
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร



 โรคหัวใจขาดเลือด อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือด
ในภาพรวมของประเทศเพิ่มขึ้นจาก ๑๑๑.๑ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ใน พ.ศ.๒๕๔๔ เป็น ๓๙๗.๒ 
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  ใน พ.ศ. ๒๕๕๓  หรือเพิ่มประมาณ ๓.๖ เท่า
 โรคหลอดเลอืดสมองใหญห่รอือมัพฤกษ ์อมัพาต อตัราการเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลจาก
การปว่ยดว้ยโรคหลอดเลอืดสมองใหญห่รอือมัพฤกษ ์อมัพาต ในภาพรวมของประเทศเพิม่ขึน้จาก ๑๑๕.๓ 
ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ใน พ.ศ.๒๕๔๔ เป็น ๓๐๗.๙ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หรือเพิ่มประมาณ ๒.๗ เท่า
 โรคเบาหวาน อตัราการเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลจากการปว่ยดว้ยโรคเบาหวานในภาพรวม
ของประเทศเพิ่มขึ้นจาก ๒๗๗.๗ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น ๙๕๔.๒ ต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน ใน พ.ศ.๒๕๕๓ หรือเพิ่มประมาณ ๓.๔ เท่า
๓. สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ ๔ ดำเนินการโดยสำนักงาน
สำรวจสขุภาพประชาชนไทย สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ ดำเนนิการระหวา่งเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 
ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ กลุ่มตัวอย่างจาก ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศ และ กทม. อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น  
๒ ช่วงคือ ช่วงอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี จำนวน ๑๒,๒๔๐ คน และอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๙,๗๒๐ คน รวม 
๒๑,๙๖๐ คน ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีดังนี้
 ๓.๑ การบริโภคยาสูบ
 ดำเนนิการสำรวจการบรโิภคยาสบู และการไดร้บัควนับหุรีม่อืสองในประชากรไทยอาย ุ๑๕ ปขีึน้ไป 
พบว่า ความชุกของการสูบบุหรี่ในประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปลดลงจากการสำรวจครั้งที่ ๓ เล็กน้อย คือ
ในผู้ชายที่สูบบุหรี่เป็นประจำลดลงจากร้อยละ ๔๕.๙ เป็นร้อยละ ๓๘.๗ ในผู้หญิงที่สูบบุหรี่เป็นประจำ
ลดลงจากร้อยละ ๒.๓ เป็นร้อยละ ๒.๑ จำนวนมวนบุหรี่ท่ีสูบในผู้ชายลดลงจากเฉลี่ยวันละ ๑๒ มวน 
เป็นวันละ ๑๐.๖ มวน แต่ในผู้หญิงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากวันละ ๘ มวน เป็น ๙ มวน  และผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน
(ผู้ที่ปัจจุบันมีการสูบบุหรี่ ซึ่งรวมทั้งผู้ที่สูบเป็นผู้ประจำทุกวัน และสูบเป็นครั้งคราว) มีร้อยละ ๒๓.๗ 
ผูส้บูบหุรีเ่ปน็ประจำมรีอ้ยละ ๑๙.๙ และผูเ้ลกิสบูบหุรีแ่ลว้มรีอ้ยละ ๑๒.๖ โดยเพศชายมผีูส้บูบหุรีใ่นปจัจบุนั, 
ผูส้บูเปน็ประจำ และผูเ้ลกิสบูบหุรีแ่ลว้ รอ้ยละ ๔๕.๖, ๓๘.๗ และ ๒๓.๓ ตามลำดบั  สว่นในเพศหญงิมรีอ้ยละ ๒.๙, 
๒.๑ และ ๒.๓ ตามลำดับ ในเพศชายกลุ่มที่สูบบุหรี่ประจำมีความชุก เริ่มตั้งแต่ร้อยละ ๓๔.๒ ในกลุ่มอายุ 
๑๕ - ๒๙ ปี และเพิ่มขึ้นตามอายุจนสูงสุดในกลุ่มอายุ ๔๕ - ๕๙ ปี จากนั้นความชุกลดลงเมื่ออายุมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามมากกว่าหนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุชายยังคงสูบบุหรี่อยู่ ส่วนในเพศหญิงความชุกของการสูบบุหรี่
สูงขึ้นตามอายุ โดยสูงสุดในกลุ่มอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป และความชุกของคนที่เคยสูบบุหรี่น้ันเพิ่มขึ้นตามอายุ
ทีเ่พิ่มขึ้น
 การได้รับควันบุหรี่มือสอง
 ความชกุของการไดร้บัควนับหุรีม่อืสองในคนทีไ่มส่บูบหุรี่ใน ๓๐ วนัทีผ่า่นมา  โดยรวมมรีอ้ยละ ๗๘ 
และกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๙ ปี มีความชุกสูงที่สุด (ร้อยละ ๘๖.๖) จากนั้นความชุกลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
 สถานที่ที่ได้รับควันบุหรี่ของผู้ได้รับควันบุหรี่บ่อยที่สุดคือที่บ้าน (ร้อยละ ๕๕) รองลงมาคือ
ในที่สาธารณะ (ร้อยละ ๔๖) และในที่ทำงาน (ร้อยละ ๓๐.๖) ผู้ชายได้รับควันบุหรี่จากที่ทำงานมากกว่าผู้หญิง
(ร้อยละ ๔๔ และ ๒๒.๖ ตามลำดับ) ส่วนผู้หญิงได้รับควันบุหรี่ที่บ้านมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ ๖๕.๔ และ 
๓๕.๗ ตามลำดับ)
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 การสูบบุหรี่ในผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง
 ในประชากรไทยที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (รวมผู้ท่ีไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยและผู้ที่เคยได้รับการวินิจฉัย) ประวัติโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ 
(กล้ามเนื้อหัวใจตาย) และโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ยังมีผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำร้อยละ ๑๗.๙, ๑๖.๖, 
๒๕.๓, ๙.๙ และ ๑๔.๑ ตามลำดับ โดยผู้ชายมีสัดส่วนของการสูบบุหรี่สูงกว่าผู้หญิง 
 ๓.๒ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 - ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (กรัม/วัน) ในผู้ชายไทยตั้งแต่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ของการ
สำรวจฯ ครั้งที่ ๔ นี้ บริโภคแอลกอฮอล์ปริมาณมัธยฐาน ๑๑.๖ กรัม/วัน ใกล้เคียงกับผลการสำรวจฯ ครั้งที่ ๓ 
ซึ่งเท่ากับ ๑๑.๘ กรัม/วัน ส่วนในผู้หญิงพบว่า การสำรวจฯ ครั้งที่ ๔ นี้บริโภคปริมาณมัธยฐานสูงกว่า
การสำรวจฯ  ครั้งที่ ๓ เล็กน้อย (๐.๗ และ ๐.๔ กรัม/วัน  ตามลำดับ)
 - ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้ังแต่ระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไป  ของการสำรวจฯ 
ครั้งที่ ๔ นี้ (ร้อยละ ๑๓.๒) ต่ำกว่าความชุกของการสำรวจฯ ครั้งที่ ๓ (ร้อยละ ๑๖.๖)
 - จำนวนครั้งของการดื่มอย่างหนัก (binge drinking) ของการสำรวจฯ ครั้งที่ ๔ นี้ ต่ำกว่า (มัธยฐาน
๖ ครั้ง/ปี) ของการสำรวจฯ ครั้งที่ ๓ (มัธยฐาน ๑๒ ครั้ง/ปี) ส่วนในผู้หญิง พบค่ามัธยฐานของจำนวนครั้ง
เท่ากันคือ ๓ ครั้ง/ปี
 - ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (binge drinking) พบว่า การสำรวจฯ 
ครัง้ที ่๔ นี ้(ชาย รอ้ยละ ๓๑.๕ หญงิ รอ้ยละ ๔.๔) ตำ่กวา่ความชกุของการสำรวจฯ ครัง้ที ่๓ (ชาย รอ้ยละ ๕๗.๐, 
หญิง ร้อยละ ๑๙.๐)
 ๓.๓ กิจกรรมทางกาย
 การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
 ร้อยละ ๘๑.๕ ของประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายระดับเพียงพอ (ร้อยละ ๕๖.๐ 
มีกิจกรรมทางกายระดับมาก และร้อยละ ๒๕.๕ ในเกณฑ์ปานกลาง) และผู้ชายมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
มากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ ๘๓.๒ และ ๗๙.๒ ตามลำดับ) สัดส่วนของคนที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีสูงสุด
ในช่วงอายุ ๓๐ - ๕๙ ปี  และลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น คนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีกิจกรรมทางกาย
สูงกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ ๘๓.๒ และ ๗๗.๕ ตามลำดับ) 
 หมายเหตุ : กิจกรรมทางกายเพียงพอ หมายถึง การมีกิจกรรมทางกายตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
 การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
 ร้อยละ ๑๘.๕ ของประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้น
ตามอายุที่เพิ่มขึ้น  สูงสุดในกลุ่มอายุ ๘๐ ปีข้ึนไป  และพบว่า คนในเขตเทศบาลมีสัดส่วนของการมีกิจกรรม
ทางกายไม่เพียงพอมากกว่านอกเขตเทศบาล เมื่อพิจารณาตามภาคพบว่า ภาคเหนือมีสัดส่วนของประชากร
ที่มีกิจกรรมไม่เพียงพอน้อยที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ 
และภาคใต้ตามลำดับ
 ๓.๔ พฤติกรรมการกินอาหาร
 การกินอาหารครบ ๓ มื้อและแหล่งของอาหาร
 ร้อยละ ๗๗.๓ ของประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป กินอาหารครบ ๓ มื้อต่อวัน และกลุ่มอายุที่กินครบ
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๓ มื้อน้อยที่สุดคือ กลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๙ ปี (ร้อยละ ๗๒) ผู้ที่อยู่อาศัยนอกเขต เทศบาลกินอาหารครบ ๓ มื้อ 
มากกว่าผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาล (ร้อยละ ๘๑.๑ และ ๖๘.๗ ตามลำดับ) และพบว่า ผู้ท่ีอาศัยในภาคใต้และ
กรุงเทพฯ มีสัดส่วนของคนที่กินอาหารครบ ๓ มื้อน้อยกว่าคนในภาคอื่น  โดยเฉพาะผู้หญิงในกรุงเทพฯ 
มเีพยีงรอ้ยละ ๕๙.๔ ทีก่นิอาหารครบ ๓ มือ้ ในผูใ้หญว่ยัแรงงานสว่นมาก (รอ้ยละ ๖๐ - ๗๐) งดอาหารมือ้เชา้ 
ส่วนในผู้สูงอายุส่วนมาก (ร้อยละ ๕๐) งดอาหารมื้อกลางวัน  สำหรับแหล่งของอาหารมีความแตกต่างกัน
ในวันทำงานและวันเสาร์ อาทิตย์ดังนี้
 - ในวันทำงาน
 แหลง่อาหารมือ้เยน็ทีก่นิบอ่ยทีส่ดุคอื กนิอาหารมือ้เยน็ทีบ่า้น (รอ้ยละ ๘๐) และรองลงมารอ้ยละ ๑๒ 
ซื้อกินอาหารนอกบ้าน โดยผู้สูงอายุ (≥๖๐ ปี)  มีสัดส่วนของการกินอาหารเย็นที่ทำกินเองสูงกว่าคนวัยแรงงาน
คนในเขตเทศบาลฯ มื้อเย็นกินอาหารนอกบ้านมากกว่าคนนอกเขตฯ  และคนกรุงเทพฯ มื้อเย็นกินอาหาร
นอกบ้านมากกว่าคนในภูมิภาค
 สำหรับผู้ที่กินอาหารมื้อเย็นนอกบ้าน แหล่งอาหารที่นิยมมากที่สุด มีความแตกต่างตามอายุ คือ
กลุ่ม ๑๕ - ๒๙ ปี นิยมอาหารตามสั่งมากที่สุด  และกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป นิยมกินอาหารที่ซื้อจากตลาด
มากที่สุด
 - วันเสาร์ อาทิตย์
 ประมาณ ๑ ใน ๔ ของประชากรไทยอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปกินอาหารนอกบ้านอย่างน้อย ๑ มื้อ
ในช่วงวันเสาร์หรืออาทิตย์ และกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๙ ปี กินอาหารนอกบ้านในวันเสาร์อาทิตย์มากที่สุด 
แหล่งอาหารนอกบ้าน ที่กินบ่อยที่สุดในช่วง สุดสัปดาห์คือ ร้านอาหารตามสั่ง รองลงมาคือซื้ออาหารปรุงเสร็จ
และเมื่ออายุมากขึ้นแหล่งอาหารนอกบ้านที่กินบ่อยคือ การซื้ออาหารปรุงสุกสำเร็จมากกว่ากินตาม
ร้านอาหารตามสั่ง
 ๓.๕ การกินผักและผลไม้
 ดำเนินการสำรวจการกินผักและผลไม้ ทั้งในด้านปริมาณและความเพียงพอ พบว่า
 - ประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป กินผักเฉลี่ยวันละ ๑.๗ ส่วน (มัธยฐาน ๑.๔ ส่วน) ซึ่งต่ำกว่า
ข้อแนะนำมาตรฐานที่ให้กินวันละ ๓ ส่วน และร้อยละ ๒๓.๘ กินผักตั้งแต่ ๓ ส่วนขึ้นไปต่อวัน
 - ประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป กินผลไม้เฉลี่ยวันละ ๑.๕ ส่วน (มัธยฐาน ๑ ส่วน)   ต่ำกว่าข้อแนะนำ
มาตรฐานที่ให้กินวันละ ๒ ส่วน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒ ของประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป กินผลไม้
ตั้งแต่ ๒ ส่วนขึ้นไปต่อวัน
 - ประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป กินผักและผลไม้เฉลี่ยวันละ ๓ ส่วน (มัธยฐาน ๒.๔ส่วน) 
ต่ำกว่าข้อแนะนำมาตรฐานที่ให้กิน ๕ ส่วนต่อวัน
 - สัดส่วนของประชากรที่กินผักและผลไม้เพียงพอตามข้อแนะนำ (ตั้งแต่ ๕ ส่วนขึ้นไป) มีเพียง
ร้อยละ ๑๗.๗ (ชาย ร้อยละ ๑๖.๙ หญิง ร้อยละ ๑๘.๕)
 - สัดส่วนของการกินผักและผลไม้เพียงพอตามกลุ่มอายุพบว่า ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในผู้สูงอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป  ที่กินผักและผลไม้วันละตั้งแต่ ๕ ส่วนขึ้นไป  มีเพียงไม่เกินร้อยละ ๑๐
 - สัดส่วนของประชากรที่กินผักและผลไม้เพียงพอ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลใกล้เคียงกัน 
(ร้อยละ ๑๘.๕ และ ๑๗.๔)
 - สดัสว่นของคนทีก่นิผกัและผลไมเ้พยีงพอตามขอ้แนะนำ (ตัง้แต ่๕ สว่นขึน้ไป) ภาคใตม้สีดัสว่นสงูสดุ 
คือ ร้อยละ ๒๖.๕ ส่วนภาคอื่นๆ มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบกับการกินผักผลไม้

ANNUAL REPORT ๒๐๑๑

หน้า ๒๙



ในการสำรวจสขุภาพฯ ครัง้ที ่๓ พ.ศ.๒๕๔๗ พบวา่ สดัสว่นการกนิผกัและผลไมอ้ยา่งเพยีงพอตามขอ้แนะนำ 
(ตั้งแต่ ๕ ส่วนขึ้นไป) ไม่เพิ่มขึ้นในการสำรวจฯ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๒ นี้  โดยสัดส่วนการกินผักและผลไม้
เพียงพอในปี ๒๕๔๗ เท่ากับร้อยละ ๒๐ ในผู้ชาย และร้อยละ ๒๔ ในผู้หญิง ในขณะที่การสำรวจฯ ครั้งที่ ๔ นี้
เท่ากับร้อยละ ๑๖.๙ และ ๑๘.๕ ตามลำดับ
 หมายเหตุ : ความเพียงพอ หมายถึง การกินผักและผลไม้ตามปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน
โดยควรบริโภคทั้งผักและผลไม้ ≥ ๕ ส่วนมาตรฐานต่อวัน หรือบริโภคผัก ≥ ๒ ส่วนมาตรฐานต่อวัน
 ๓.๖ ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
 ผลการสำรวจภาวะอ้วนในประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ซึ่งประเมินโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) และการวัดเส้นรอบวงเอว พบว่า
 - คา่เฉลีย่ BMI ของประชากรชายและหญงิไทยอาย ุ๑๕ ปขีึน้ไป เทา่กบั ๒๓.๑ และ ๒๔.๔ กก./ตร.เมตร 
ตามลำดับ
 - คา่เฉลีย่เสน้รอบเอวของประชากรชายและหญงิไทยอาย ุ๑๕ ปีขึน้ไป เทา่กบั ๗๙.๙และ ๗๙.๑ ซม. 
ตามลำดับ
 - เกือบ ๓ ใน ๑๐ คนของผู้ชายไทย และ ๔ ใน ๑๐ คนของผู้หญิงไทยอยู่ในเกณฑ์อ้วน 
(BMI ≥ ๒๕ kg/m๒) สำหรับภาวะอ้วนลงพุง พบว่า มีร้อยละ ๑๘.๖ ในชายไทย และร้อยละ ๔๕ 
ในหญิงไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
 - เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ ความชุกของภาวะอ้วน 
(BMI ≥๒๕ kg/m๒) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในผู้หญิงจากความชุกเพิ่มจากร้อยละ ๓๔.๔ 
เป็นร้อยละ ๔๐.๗  ส่วนในผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ ๒๒.๕ เป็นร้อยละ ๒๘.๔ ในการสำรวจปัจจุบันและ
ในเขตเทศบาลสงูกวา่นอกเขตเทศบาล  ในชายและหญงิสงูทีส่ดุในกรงุเทพฯ รองลงมาคอื ภาคกลาง ภาคใต ้
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ
 - ภาวะอ้วนลงพุงมีความชุกเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากการสำรวจปี ๒๕๔๗ ในผู้หญิงร้อยละ ๓๖.๑ 
ส่วนในผู้ชายร้อยละ ๑๕.๔ เพิ่มเป็นร้อยละ ๔๕ และ ๑๘.๖ ในปี ๒๕๕๒ ตามลำดับ  และถ้าจำแนกตามภาค
มีความแตกต่างระหว่างเพศ โดยผู้หญิงในกรุงเทพฯ (ร้อยละ ๕๕.๗) มีความชุกภาวะอ้วนลงพุงสูงที่สุด  
รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่ำสุดในภาคใต้ (ร้อยละ ๓๕.๙) ในผู้ชาย
ภาวะอ้วนลงพุงมีความชุกสูงสุดในกรุงเทพฯ (ร้อยละ ๓๓) ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และต่ำสุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ ๑๕.๕)
 ๓.๗ ภาวะเบาหวาน
 ผลการสำรวจความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป โดยการตรวจเลือดและ
การสัมภาษณ์ประวัติ พบว่า
 - ความชุกของเบาหวานในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ในปี ๒๕๕๒ ใกล้เคียงกับความชุกในปี 
๒๕๔๗  คือร้อยละ ๖.๙
 - ความชุกในผู้ชายลดลงจากร้อยละ ๖.๔ ในปี ๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๖.๐ ในปี ๒๕๕๒ ส่วนในผู้หญิง
ความชุกเพิ่มเล็กน้อยจากร้อยละ ๗.๓ เป็นร้อยละ ๗.๗ ในช่วงเวลาเดียวกัน
  - ความชุกของเบาหวานในเขตเทศบาลสูงกว่านอกเขตเทศบาล ทั้งในเพศชาย (ร้อยละ๘.๓ 
และ ๕.๐) และหญิง (ร้อยละ ๙.๔ และ ๗.๐)
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 - การกระจายของความชุกเบาหวานตามภาค พบว่า มีความแตกต่างระหว่างเพศ โดยใน
ผู้หญิงความชุกสูงสุดในกรุงเทพฯ (ร้อยละ ๙.๙) รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ ๙.๑) 
ตามดว้ยภาคกลาง ภาคใต ้และภาคเหนอืตามลำดบั สว่นในเพศชายพบวา่ สงูสดุในกรงุเทพฯ (รอ้ยละ ๘.๕)  
รองลงมาคือภาคกลาง (ร้อยละ ๗.๗) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ
  - ความครอบคลุมในการบริการมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น นั่นคือ เมื่อเทียบกับผลการสำรวจ
ในปี ๒๕๔๗  สัดส่วนของผู้เป็นเบาหวานไม่ทราบว่าตนเองลดลง จากร้อยละ ๕๖.๖ เป็นร้อยละ ๓๑.๒  และ
ในส่วนของการรักษาและสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ (FPG<๑๒๖ มก./ดล.) เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ ๑๒.๒ เป็นร้อยละ ๒๘.๕
 ๓.๘ ภาวะความดันโลหิตสูง
 ผลการสำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูง ของประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป โดยการตรวจ
วัดความดันโลหิตร่วมกับประวัติการวินิจฉัยและรักษา พบว่า
 - ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในปี ๒๕๕๒  เท่ากับร้อยละ ๒๑.๔ (ชาย ร้อยละ ๒๑.๕ และ
หญิง ร้อยละ ๒๑.๓) ใกล้เคียงกับที่เคยสำรวจสุขภาพฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งพบความชุกร้อยละ 
๒๒.๐ (ชาย ร้อยละ ๒๓.๓  และหญิง ร้อยละ ๒๐.๙)
 - การเข้าถึงระบบบริการดีขึ้น โดยสัดส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง
ลดลงจากร้อยละ ๗๑.๔ เหลือร้อยละ ๕๐.๓ สัดส่วนที่ได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๓.๖ เป็น ๔๑.๐ 
และนอกจากนี้สัดส่วนของกลุ่มได้รับการรักษาและควบคุมได้สูงขึ้นกว่าเดิมจากร้อยละ ๘.๖ เป็น ๒๐.๙ 
ตามลำดับ
 - ความชุกของความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นตามอายุ จากร้อยละ ๒.๙ ในกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๙ ปี ความชุก
เพิ่มขึ้นตามลำดับจนสูงสุดในกลุ่มอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ ๕๕.๙ ผู้ชายและผู้หญิงมีความชุกใกล้เคียง
กันทุกกลุ่มอายุ  และความชุกของความดันโลหิตสูงของคนในเขตเทศบาลสูงกว่าคนนอกเขตเทศบาล
ทั้งในชายและหญิง  และพบว่า กรุงเทพฯ  มีความชุกสูงที่สุด (ร้อยละ ๒๙.๘)  รองลงมาคือ ภาคกลาง
และภาคเหนือมีความชุกใกล้เคียงกัน ตามด้วยภาคใต้  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกต่ำที่สุด 
(ร้อยละ ๑๕.๒)
 ๓.๙ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกต ิ
 เมื่อเปรียบเทียบการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ ๓ และ ๔ ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวม 
(Total cholesterol) ของประชากรไทยอายุ ๑๕ ขึ้นไป เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ในผู้หญิง
เพิ่มจาก ๑๙๗.๕ เป็น ๒๐๘.๖ มก./ดล. ในผู้ชายเพิ่มจาก ๑๘๘.๙ เป็น ๑๙๙.๒ มก./ดล. ส่วนความชุกของ 
TC ≥ ๒๔๐ มก./ดล. เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๗.๑ เป็น ๒๑.๔ ในผู้หญิง และเพิ่มจากร้อยละ ๑๓.๗ เป็น ๑๖.๗  
ในผู้ชายตามลำดับ
 จากรายงานการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของสำนักโรคไม่ติดต่อ 
ในปี ๒๕๔๗, ๒๕๔๘, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓ พบว่า ประชากรไทยอายุ ๑๕ - ๗๔ ปี  มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
อย่างหนักประมาณร้อยละ ๓.๖ และการสูบบุหรี่ประมาณร้อยละ ๒๑ และความชุกของการรับประทานผักผลไม้
น้อยกว่า ๕ หน่วยมาตรฐาน และการไม่ออกกำลังกายมีแนวโน้มลดลง แต่ท้ังนี้พบการเพิ่มขึ้นของภาวะ
นำ้หนกัเกนิ (≥ ๒๕ กโิลกรมั/เมตร๒) นอกจากนีก้ารสำรวจพฤตกิรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ 
รายงานการเพิ่มขึ้นของความชุกการเข้าสู่การบริการการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
ของประชากรไทยอายุ ๑๕ - ๗๔ ปี   ดังภาพที่ ๔

ANNUAL REPORT ๒๐๑๑

หน้า ๓๑



ภาพที่ ๔ เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยอายุ ๑๕-๗๔ ปี ระหว่าง 
พ.ศ.๒๕๔๗,  ๒๕๔๘,  ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓

แหล่งที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ  สำนักโรคไม่ติดต่อ

หน้า ๓๒

   



ผลการดำเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ที่สำคัญ

ส่วนท ี่

๔



ผลการประเมินความสามารถในการจัดการ ป้องกัน
และควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศ 

กรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

แพทย์หญิงฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 
                                                                         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน  กรมควบคุมโรค

                                                                 สุพัณณา  เจริญกุล, นันท์นภัส  ไววิ่ง                                               
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๔

 การศึกษาการประเมินความสามารถการจัดการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครั้งนี้
เป็นการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมครั้งแรก โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงอรรถาธิบายในลักษณะ
ภาคตัดขวางทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินความสามารถในการจัดการ ป้องกันและควบคุม
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศ กรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง 
และเบาหวาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนภาพการจัดการ ป้องกัน และควบคุม
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานการณ์การป่วยที่แตกต่างกันของประเทศ  เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแผนของประเทศและของจังหวัดตัวอย่าง และเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมงานโรคเรื้อรัง
ของส่วนกลางและพื้นที่
 ในการประเมนิครัง้นีไ้ดเ้ลอืก “เครือ่งมอืการประเมนิประกอบการเพิม่ความเขม้แขง็การปอ้งกนัและ
จดัการโรคเรือ้รงัผา่นทางการพดูคยุ วางแผน และการประเมนิ” (A Tool, Strengthening Chronic Disease 
Prevention and Management through Dialogue Planning and Assessment) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย 
Canada’s Public Health Leader ประเทศแคนาดา มาใช้ในการเก็บข้อมูลและประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุปภาพความสามารถการจัดการ ป้องกันและควบคุมโรคในครั้งนี้  โดยเก็บข้อมูลจากจังหวัดตัวแทน 
๖ จังหวัดที่ได้จากการสุ่มแยกความแตกต่างตามสถานการณ์การป่วยของผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน และแนวโน้มย้อนหลัง ๕ ปี ที่แตกต่างกันของประเทศออกเป็น ๓ กลุ่มๆ ละ ๒ จังหวัด  
โดยเน้นอำเภอที่มีลักษณะเมืองและชนบท ๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 
 - กลุ่มที่ ๑ จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงและมีแนวโน้มอัตราการเพิ่มขึ้นเร็ว (จังหวัด A,B)   
 - กลุ่มที่ ๒ จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงปานกลางและมีแนวโน้มอัตราการเพิ่มขึ้นปานกลาง 
(จังหวัด C,D)  
 -  กลุ่มที่ ๓ จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยในลดลงและมีแนวโน้มอัตราการเพิ่มขึ้นลดลง (จังหวัด E,F)
โดยรวบรวมข้อมูลจากสองแหล่งข้อมูล ได้แก่ 
 ๑. ฐานข้อมูลทุติยภูมิ มาจากการรวบรวมข้อมูลด้านระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรพื้นฐาน
ของสถานการณ์โรคไม่ติดต่อทั้งในระดับประเทศและในจังหวัด รวมทั้งข้อมูลแผนงาน โครงการ และผลการ
ดำเนินงานจากรายงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. ฐานข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแหล่งผู้ให้สัมภาษณ์
ที่เป็นกุญแจหลักของจังหวัด ๓ กลุ่ม คือ
 - กลุ่ม ๑ ระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของจังหวัด  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และหัวหน้าผู้บริหาร
หรือผู้แทนจากภาคปกครองของจังหวัด 
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 - กลุ่ม ๒ ระดับอำเภอลักษณะเมือง ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังของอำเภอลักษณะเมืองจากโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป สถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
และหัวหน้าผู้บริหารหรือผู้แทนจากภาคปกครองและท้องถิ่นของอำเภอ (เทศบาลหรือตำบล )  
 - กลุ่ม ๓ ระดับอำเภอลักษณะชนบท ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงาน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังของอำเภอลักษณะชนบทจากโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
และหัวหน้าผู้บริหารหรือผู้แทนจากภาคปกครองและท้องถิ่นของอำเภอ (เทศบาลหรือตำบล )  
 ทั้งนี้โครงสร้างแบบสัมภาษณ์มี ๔๐ ข้อ มาจากองค์ประกอบหลักของปัจจัยความสำเร็จใน 
การจัดการ ป้องกันและควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๘ ประเด็น  ที่สอดคล้องกับทิศการป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
 ผลภาพรวมสรุปสถานการณ์จากการประเมินจึงพบว่า   กลุ่มจังหวัดที่มีสถานการณ์การเพิ่มของ
ผู้ป่วยใน ทั้งการเพิ่มสูงมาก สูงปานกลาง หรือลดลง มีปัจจัยที่น่าจะเป็นปัจจัยสาเหตุของการเพิ่มขึ้น
มีที่มาจากปัจจัยนำของสภาพแวดล้อมความเป็นเมืองที่เติบโตเร็วมากน้อยของกลุ่มจังหวัดนั้นๆ พฤติกรรม
การบริโภคเดิมและที่เปลี่ยนแปลงสู่การบริโภคแบบแผนที่เสี่ยงของประชากร  และผลรวมของปฏิสัมพันธ์ของ
ปจัจยัเสีย่งพืน้ฐานตอ่การเกดิโรคหวัใจ หลอดเลอืด และเบาหวานทีม่อียูใ่นประชากรกบัพฤตกิรรมปอ้งกนั
ทีเ่กดิขึน้หรอืมอียูเ่ดมิ รวมทัง้ความสามารถของจงัหวดัในการขบัเคลือ่นทศิการพฒันาและปจัจยัความ
สำเรจ็ของการปอ้งกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัของจงัหวดัเอง มากกวา่ปจัจยัพืน้ฐานของจงัหวดัทีอ่าจเปน็
ปัจจยักำหนดการเพิ่มของโรคในส่วนของด้านการมีงาน การศึกษา และเศรษฐกิจของจังหวัด
 ดังนั้น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทิศทางการป้องกันและจัดการในระดับประเทศที่ต้องขับเคลื่อน
ไปให้มากขึ้น ได้แก่ 
 ๑)  การมุ่งเน้นจัดการปัจจัยสาเหตุ
 ๒) เพิ่มคุณภาพการป้องกันปฐมภูมิให้เป็นพื้นฐาน โดยเพิ่มการดำเนินการส่วนที่เป็นปัจจัยกำหนด
ทางสังคมด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มภูมิต้านทานและโอกาสความสามารถจัดการความเสี่ยงใน
วยัเด็กและคนทำงานให้มีประสิทธิผล
 ๓) การปรับความสามารถการสนับสนุนและตอบสนองของระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
ใหส้ามารถสนบัสนนุปรบัวถิชีวีติ/การจดัการตนเองและพฒันาระบบการบรกิารสขุภาพเพือ่สนบัสนนุการปอ้งกนั
และจัดการโรคให้เกิดความต่อเนื่อง  ความครอบคลุมภาพรวม และการประสานการดูแลสุขภาพ ระหว่าง
สาขาหน่วยบริการและระดับบริการ เช่น เพิ่มความเข้มแข็งเชื่อมโยงระบบที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มเสี่ยงสูง
และการดูแลต่อเนื่องเมื่อเป็นโรคเฉียบพลันได้อย่างทันท่วงที ฯลฯ
 ๔) การขับเคลื่อนหน่วยบริการสาธารณสุขให้ตอบสนองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การสร้างและพัฒนาระบบกำกับเรียนรู้คุณภาพการบริการมุ่งเน้นผลลัพธ์และผลกระทบ การเพิ่มระบบ
คุณภาพในการกำหนดและพัฒนาเทคนิคให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ทั้งโดยไม่ใช้ยาและใช้ยา 
รวมทั้งเครื่องมือและการกำหนดมาตรฐานการบริการสาธารณสุขอื่นๆ บนพื้นฐานของหลักฐานอ้างอิง
ตรวจสอบได้ เป็นต้น
 ๕) การดำรงและเพิม่คณุภาพการจดัการความเสีย่งในระดบัการดแูลปฐมภมู ิทัง้ในสว่นของประเด็น
บริการประเมินและลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ยังมีน้อย เช่น ยาสูบ แอลกอฮอล์ และการบริการขับเคลื่อน
ที่เชื่อมกับชุมชนลดเสี่ยงลดโรค เป็นต้น
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 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนทิศทางดังกล่าวจะประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ
ในสว่นของปจัจยัความสำเรจ็ ๘ ปจัจยั โดยจากสรปุสถานการณต์ามตารางสรปุปจัจยัความสำเรจ็การปอ้งกนั
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ  ๓  กลุ่มจังหวัดและภาพรวมประเทศ พบว่า ปัจจัยที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ได้แก่ 
 ๑) เพิ่มความตระหนักและความเข้มแข็งของกระบวนการให้เกิดเป้าประสงค์และคุณค่าร่วมกัน
ของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดของความรุนแรงของโรค
 ๒) เพิ่มความเข้มแข็งของกระบวนการ กลไกการระบุ การมีข้อมูล การดำเนินการ การเข้าถึง 
และความร่วมมือด้านทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยกำหนดทางสังคมด้านสุขภาพที่ทำให้เกิด
การเพิ่มจำนวนความรุนแรง และผลกระทบของการเกิดโรค
 ๓) การเพิม่ความเขม้แขง็ของโครงสรา้งภายในและความสามารถดา้นสาธารณสขุทัง้ดา้นกระบวน
การระบาดวทิยา การใชข้อ้มลูและหลกัฐานการปอ้งกนัควบคุมโรค การสือ่สารและการบรูณาการการปอ้งกัน
และควบคุม การกำกับประเมินผลเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและบุคคลากรสาธารณสุข
 ๔) เสริมสร้างระบบที่จำเป็นในการสร้างการมีส่วนร่วมการบูรณาการและการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องร่วมกัน ได้แก่ 
  ๔.๑ ระบบข้อมูล ข่าวสาร และการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
  ๔.๒ การปรึกษาหารือความร่วมมือการปฏิบัติการ 
  ๔.๓ ระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และเรียนรู้
 ๕) พัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพให้สามารถสนับสนุน
การป้องกันปฐมภูมิและการสร้างสุขภาพให้กับชุมชนอย่างครอบคลุมเพิ่มขึ้น รวมทั้งการดำรงและพัฒนา
ตอ่ยอดการสนบัสนนุการดแูลสขุภาพและรกัษาของผูป้ว่ยและกลุม่เสีย่งสงูทีป่อ้งกนัไดแ้ละตอ้งการ
การสนบัสนุน  โดยผ่านกลไกทั้งการพัฒนาทรัพยากรและบุคลากร   กลไกงบประมาณที่เอื้อและแรงจูงใจ
การพัฒนาตนเอง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ๑. เพิ่มคุณภาพระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การประเมินสถานการณ์ และข้อมูลเพื่อ
การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ๒. เสนอให้มีการเตือนภัยและแผนการสื่อสารผลักดันความเข้าใจที่ถูกต้องและมีประสิทธิผล
ในการลดเสี่ยงลดโรค และขยายชุมชนลดเสี่ยงลดโรค โดยเฉพาะชุมชนที่ใกล้ป่วยหรือป่วยแล้ว
 ๓. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและกายภาพ ควรมีประเมินและพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
นอกเหนือจากการทำตามนโยบาย
 ๔. มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิผลความครอบคลุมเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งเชื่อมโยงระบบ
ทีช่ัดเจนระหว่างกลุ่มเสี่ยงสูงและการดูแลต่อเนื่องเมื่อเป็นโรคเฉียบพลันได้อย่างทันท่วงที
 ๕. ทบทวนการให้ความสนใจต่อปัญหาการเข้าถึงของผู้เป็นความดันโลหิตสูงให้พอๆกับเบาหวาน
และการบริการป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงในคนเป็นโรค  เพิ่มการให้บริการการสนับสนุนการจัดการตนเอง
ของผู้เป็นโรค รวมทั้งประเมินคุณภาพการรักษาเชิงระบบเป็นระยะ 
 ๖. เพิ่มความเข้มแข็งของการสร้างภาคีนอกภาคสาธารณสุข และการทำเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์
สุขภาพร่วมกันในการลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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การประเมินสมรรถนะการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
ของทีมบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า

ทีมอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

 การวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิความพรอ้มในการดำเนนิงานปอ้งกนัและควบคมุโรคเรือ้รงั
ของทีมบุคลากรสาธารณสุขประจำสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับตำบล ครอบคลุมสถานีอนามัย (สอ.) 
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยกรอบความคิด 
ความพรอ้มของบคุลากรสาธารณสขุนัน้เปน็ไปตามตวัชีว้ดัสมรรถนะในการปอ้งกนัและควบคมุโรคเรือ้รงั
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากพืน้ฐานแนวคดิ ทฤษฎ ีและจากสภาพการดำเนนิงานทีเ่ปน็อยู ่ ซึง่ม ี๓ องคป์ระกอบสำคญั 
คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล  ความสามารถทางปัญญา และทักษะการทำงาน  สำหรับระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้
ในการประเมินผลนั้นใช้การวิจัยเชิงสำรวจเป็นหลัก  และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการเสริม  
โดยตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการสำรวจคอื หวัหนา้หนว่ยบรกิารสขุภาพระดบัตำบลทกุประเภท จำนวน ๒,๐๔๙ คน 
ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ (การวิจัยเรื่องนี้ใช้ชื่อหัวหน้า สอ. แทนหน่วยบริการสุขภาพทุกประเภท) 
กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ได้ตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นและมีคุณภาพใช้ได้ โดยมีค่าความเที่ยงของ
แบบวัดสมรรถนะอยู่ระหว่าง ๐.๗๕-๐.๙๓ ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นใช้วิธีสัมภาษณ์ลึกที่ผู้รับผิดชอบ
งานโรคเรื้อรังของสถานบริการสุขภาพระดับตำบลจำนวน ๘ แห่ง ใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ  คำตอบที่ได้
จากการสัมภาษณ์ลึกเน้นใช้เพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิงสำรวจ  และเข้าใจบริบทของสถานบริการสุขภาพ
และชุมชน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อระดับสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข  ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยทั้ง
สองแบบได้นำมาวิเคราะห์และประเมินร่วมกัน  และได้ข้อสรุปที่เป็นข้อค้นพบความหมายและคุณค่าของ
การเรียนรู้และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป  สรุปได้ดังนี้
 ๑. พื้นฐานครอบครัวของหัวหน้า สอ.ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการทำงาน  โดยมีหัวหน้า สอ.
เพียงร้อยละ ๙.๓ ที่มีปัญหาเรื่องเงินและค่าใช้จ่ายของครอบครัวและมีความวิตกกังวลในระดับมาก ในขณะที่มี
เพยีงรอ้ยละ ๓.๓ ทีห่วัหนา้ สอ.มปีญัหาความสมัพนัธก์บัคูค่รองแตม่คีวามกงัวลในระดบัมากเพยีงรอ้ยละ ๑.๙  
ส่วนบุคลากรของ สอ.นั้นร้อยละ ๗๓.๑ ของสอ.มีพยาบาลวิชาชีพ  ในขณะที่นักวิชาการสาธารณสุขและ
เจา้หน้าที่ทันตสาธารณสุขมีร้อยละ ๖๒.๐ และ ๑๗.๐ ตามลำดับ
 ๒. สอ.ประมาณร้อยละ ๙๐ รับรู้ว่าโรคเบาหวานและความดันเป็นนโยบายที่เร่งรัดจากกระทรวง
สาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมทั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) นอกจากนี้ยังได้รับการเร่งรัดจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
(อบต.) และเทศบาลตำบลร้อยละ ๑๙.๘ และ ๑๔.๑ ตามลำดับ
 ๓. สอ.ร้อยละ ๙๙.๗ ได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดัน  และมี 
สอ.ร้อยละ ๖๕.๐ ที่ได้ผลการคัดกรองมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย  และมีสอ.เพียงร้อยละ ๕.๐ 
ทีไ่ดผ้ลคดักรองตำ่กวา่รอ้ยละ ๕๐ของกลุม่เปา้หมาย สว่นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่นัน้มสีอ.รอ้ยละ ๙๘.๖ 
ได้ทำ โดยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการให้ความรู้เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และการให้ผ่านสื่อต่างๆ มีเพียง
ร้อยละ ๑๗.๘ เท่านั้นที่ สอ.จัดแบบเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ซึ่งหัวหน้า สอ.ร้อยละ ๙๐ เชื่อว่า
การทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวได้ผลเพียงบางเรื่องและบางคนเท่านั้น และมีเพียงร้อยละ ๒๒.๕
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เทา่นัน้ทีเ่ชือ่มัน่วา่ตนเองมคีวามพรอ้มทีจ่ะทำเรือ่งนีไ้ดด้ ี สำหรบัเรือ่งการรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยเบาหวานและ
ความดัน มีสอ.ร้อยละ ๗๖.๘ ที่ได้บริการ แต่ให้การรักษาพยาบาลโดยแพทย์เพียงร้อยละ ๒๙.๐
 ๔. สมรรถนะของหัวหน้า  สอ. ในการทำงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดัน
ทางดา้นคณุลกัษณะสว่นบคุคลพบวา่  มคีวามพรอ้มมากและปานกลางรอ้ยละ ๑๒.๒  และ ๗๐.๘   ตามลำดบั  
โดยประเด็นความไม่พร้อมที่สำคัญคือ ความไม่มั่นใจในความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  และภาระงานที่มีมาก
และเพิ่มขึ้นจนบั่นทอนการทำงาน  ในขณะที่ด้านความสามารถทางปัญญานั้นพบว่า มีความพร้อมในระดับ
ดแีละปานกลางรอ้ยละ ๘๑.๙ และ ๑๖.๙ ตามลำดบั  โดยประเดน็ความไมพ่รอ้มทีส่ำคญัคอืเรือ่งการควบคมุ
ปจัจยัเสีย่งทางสิง่แวดลอ้มและการใชก้ลวธิกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  สว่นดา้นทกัษะการทำงานนัน้พบวา่ 
ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๔.๒)  มีความพร้อมในระดับมาก ที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางเกือบทั้งหมด  
โดยทักษะที่เป็นข้อจำกัดที่สำคัญคือ การทำงานกับชุมชน  การสื่อสาร  และการบริหารจัดการ
 ๕. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานของหัวหน้า สอ.ที่เป็นชายและหญิง
ไม่แตกต่างกัน  ในขณะที่สมรรถนะด้านปัญญาของหัวหน้า สอ.ชายสูงกว่าหัวหน้า สอ.หญิง  นอกจากนี้
ยังพบว่า สมรรถนะการทำงานของหัวหน้า สอ.มีความสัมพันธ์กับฐานะเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวด้วย โดยผู้ที่มีฐานะเศรษฐกิจดีและมีความสัมพันธ์กับคู่ครองที่ดีมีสมรรถนะการทำงานมากกว่า
ผู้ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับคู่ครอง
 ๖. หัวหน้า สอ.ที่มีความพร้อมการทำงาน ๔ เรื่อง คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดัน  การจัดทำแผนป้องกัน  การจัดตั้งกลุ่มเสี่ยงในชุมชนและเฝ้าระวังพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลัก  โดยหัวหน้า สอ.ที่มีความพร้อมมากของแต่ละเรื่องดังกล่าว
มสีมรรถนะโดยรวมและสมรรถนะยอ่ยแตล่ะดา้นทีส่งูกวา่ผูท้ี่มคีวามพรอ้มการทำงานเรือ่งดงักลา่วในระดบั
ที่น้อยกว่า
 ๗.  ผลการวิจัยได้สะท้อนปัญหาการทำงานของหัวหน้า สอ. หลายเรื่องที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะใน
เชิงนโยบายและการบริหารจัดการ  ที่สำคัญคือข้อเสนอให้มีการตรวจสอบ  ประเมิน และทบทวนนโยบาย
การจดัตัง้ “รพ.สต.” ทัว่ประเทศ  การละเลยหรอืลดความสำคญัในการสง่เสรมิและพฒันานกัวชิาการสาธารณสขุ 
(เมื่อเปรียบเทียบกับพยาบาลเวชปฏิบัติ) และนโยบาย “การทำงานแลกเงิน” ของ สปสช. รวมทั้งข้อเสนอ
ให้มีนโยบายที่ชัดเจนและจริงจังเรื่องการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในการทำงานเชิงรุก
ในชุมชน  นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรสาธารณสุข
ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น  รวมทั้งการวิจัยพัฒนารูปแบบการทำงานเชิงรุกในชุมชนเรื่องโรคเรื้อรังที่เชื่อว่า
มคีวามหลากหลายรูปแบบที่เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย
 หมายเหตุ : การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้แบบบูรณาการ
เพื่อสนับสนุนชุมชน บุคคลและระบบบริการลดเสี่ยง ระยะที่ ๓ (โครงการต่อเนื่อง ๓ ปี) ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
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การรณรงค์สร้างกระแสป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ
และการรณรงค์ต่อเนื่อง

ธิดารัตน์ อภิญญา, ธาริณี พังจุนันท์ 
                                     กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

 การรณรงคส์รา้งกระแสการปอ้งกนัควบคมุโรคหลอดเลอืดสมองเปน็โครงการตามนโยบายของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้       
 ๑. ระดับบุคคลและครอบครัว เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการดูแลและป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองในผู้สูงอายุ, ให้ความรู้ที่จำเป็น สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน เป็นต้น
 ๒. ระดับชุมชน  เพื่อพัฒนาเครือข่ายและทีมดำเนินงานทั้งในระดับสถานพยาบาลและชุมชน
ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของระบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จนนำไปสู่การพัฒนาและ
เพิ่มคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีการและองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 
 ในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุอยู่ราว ๗,๒๗๓,๙๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑o.๗ 
ของประชากรทั้งประเทศ จึงสามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ 
(population ageing)” อีกทั้งข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่า โรคที่มีการป่วยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างสูง
ในผู้สูงอายุ ได้แก่ เนื้องอกร้าย, โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง โดยในช่วงปี ๒๕๕๒ พบคนไทย
เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน ๑๓,๓๕๓ คน หรือ เฉลี่ยวันละ ๓๗ คน หรือประมาณ ๓ คน 
ในทุกๆ ๒ ชั่วโมง จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจึงได้พัฒนานวัตกรรม 
“คัมภีร์ผู้สูงอายุ”  จากองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ ที่มีให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์และมีความสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของชมุชนในการลดปญัหาโรคหลอดเลอืดสมองในผู้สงูอาย ุและมุง่เนน้การจดัการองคป์ระกอบ
ต่างๆ ที่เอื้อต่อการส่งเสริม การป้องกัน ควบคุมและการเตรียมความพร้อมในการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ
ให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งได้ดำเนินงานโดยการจัดประชุมระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะทำงาน
และผู้เกี่ยวข้องจากกรมสุขภาพจิตและกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อ
ร่วมพัฒนาสื่อนวัตกรรม“คัมภีร์ผู้สูงอายุ” ภายใต้แนวคิด “รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต” หลังจาก
ได้ข้อตกลงร่วมกัน จึงผลิตสื่อนวัตกรรมและจัดกิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรม “คัมภีร์ผู้สูงอายุ” ในการดูแลตนเอง
ให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง  และการให้ความรู้กับผู้สูงอายุในการดูแลตนเองในทุกมิติ  ทั้งเรื่อง
การดูแลสุขภาพ การพัฒนาทักษะชีวิต และได้มีการเผยแพร่นวัตกรรม “คัมภีร์ผู้สูงอายุ” ครั้งแรก เมื่อวันที่ 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๔  ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร   โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  (ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ)  เป็นประธานและได้รับความสนใจ จากทั้งสื่อมวลชน, บุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ซึ่งภายในงานดังกล่าวประกอบ
ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 ๑. กิจกรรมเปิดตัว นวัตกรรม “คัมภีร์ผู้สูงอายุ” และแจกจ่ายนวัตกรรม  “คัมภีร์ผู้สูงอายุ” ให้กับ
ประชาชน 
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 ๒. จุดคัดกรองความเสี่ยง ประกอบด้วย วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก คำนวณหาค่า BMI  การวัด
ความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด 
 ๓. จุดให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา โดยบุคลากรสาธารณสุข เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และวิธีการใช้
นวัตกรรมฯ ในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งรับคัมภีร์ผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเสี่ยง
ด้วยตนเอง 
 ๔. จุดให้ความรู้และให้คำแนะนำจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานเอกชน
         ๔.๑ กรมควบคุมโรคจัดบริการคัดกรอง และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวลดเสี่ยง พร้อมเผยแพร่
นวัตกรรมคัมภีร์ผู้สูงอายุ ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นทั้งต่อตนเอง ครอบครัว 
และเผยแพร่ไปยังชุมชน ภายใต้แนวคิด “รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต”
 ๔.๒ กรมอนามัยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและปริมาณการบริโภคที่เหมาะสม
 ๔.๓ กรมการแพทย์โดยสถาบันประสาทวิทยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแจกแผ่นพับเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
 ๔.๔ กรมสุขภาพจิตโดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิตจัดการประเมินสภาวะสุขภาพจิต พร้อมทั้ง
ให้คำปรึกษาโดยนักสุขภาพจิต และยังมีกิจกรรมร้อยลูกปัดเพื่อฝึกฝนการใช้มือและการใช้สมาธิ เพื่อป้องกัน
โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 
 ๔.๕ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกจดันำ้สมนุไพรมาใหผู้เ้ขา้รว่ม
กจิกรรม พรอ้มนทิรรศการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคณุสมบตัขิองสมนุไพรตา่งๆ ดงันี ้ตรผีลา, สมอพเิภก,รางจดื, 
มะขามป้อมและสมอไทย  อีกทั้งนำหนังสือการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพมาแจก
 ๔.๖ บริษัท Health impact  ผู้แทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แคล-ซี  ผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม
 หลังจากการดำเนินงานในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เสร็จสิ้นพบว่า ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนา, เผยแพร่, 
ทดลองใช้และประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม “คัมภีร์ผู้สูงอายุ” ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
มากที่สุด จึงได้ดำเนินโครงการในระยะต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ “โครงการรณรงค์สร้างกระแสการป้องกัน ควบคุม
โรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมคัมภีร์ผู้สูงอายุให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์  ทดลองใช้  และเผยแพร่  เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งได้ดำเนินงานโดยการจัดประชุม
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องจากกรมสุขภาพจิตและกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เพื่อทบทวนการใช้นวัตกรรม“คัมภีร์ผู้สูงอายุ” ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมให้ง่าย
และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์  หลังจากนั้นจึงผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่  นำไปเผยแพร่และเปิดตัวสื่อ
นวัตกรรมอีกครั้ง ในพื้นที่นำร่อง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในโครงการรณรงค์สร้างกระแสการป้องกัน
ควบคุมโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่อง จัดขึ้นในวันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๔  ณ หอประชุมศรีสุโขทัย 
โรงพยาบาลสโุขทยั โดยมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมดงักลา่ว ไดแ้ก ่ผูส้งูอายจุากอำเภอเมอืง จงัหวดัสโุขทยั จำนวน 
๓๐๐ ท่าน, บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมือง, อาสาสมัครสาธารณสุข 
และบุคลากรจากโรงพยาบาลสุโขทัย โดยภายในงานมีกิจกรรมที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมองและการนำนวัตกรรมคัมภีร์ผู้สูงอายุไปใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งส่วนบุคคลและชุมชน  อีกทั้งยังได้มี
การพัฒนาระบบข้อมูล ใช้นวัตกรรมคัมภีร์ผู้สูงอายุเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงและลงทะเบียนไว้ เพื่อให้หน่วยงาน
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ในพื้นที่ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและดูแลต่อไป
 ภายในงาน นอกจากมกีารเปดิตวันวตักรรมและแจกจา่ยใหผู้เ้ขา้รว่มงานไดน้ำไปใช ้ในการปอ้งกัน
โรคหลอดเลือดสมองแล้ว ยังมีนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 
 ๑. นิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต
 ๒. นิทรรศการ การค้น สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต
 ๓. นิทรรศการ แนวทางการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ๔. นิทรรศการ การสังเกตอาการสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต (F.A.S.T)
 จากผลผลิต (นวัตกรรมคัมภีร์ผู้สูงอายุ) ของโครงการนี้ สำนักโรคไม่ติดต่อได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทน 
เพือ่นำเสนอผลงานวชิาการ ในงานมหกรรมการจดัการความรู ้สมัมนาเครอืขา่ยอำเภอควบคมุโรคเขม้แขง็
แบบยั่งยืน ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน ในการสนับสนุน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” โดยภายในงาน
มีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวจำนวน  ๑,๒๐๐ คน ได้แก่ บุคลากรด้านสาธารณสุขจากกรมควบคุมโรค,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, โรงพยาบาลประจำจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ และอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งพบว่านวัตกรรมคัมภีร์ผู้สูงอายุเป็นที่สนใจของ
ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก  ตลอดระยะเวลา ๒ วัน  มีผู้สนใจเข้ามาสอบถามถึงแนวทางในการดำเนินงาน
และขอรับนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในงานป้องกันควบคุมโรคเป็นจำนวนมาก 
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 ๑. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน ในการดำเนินงานเป็นอย่างดี 
 ๒. ภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงาน และคณะทำงานมีเป้าประสงค์ในการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน
 ๓. ประสิทธิภาพที่ดีของผู้ประสานงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 ๔. รูปแบบ นวัตกรรมคัมภีร์ผู้สูงอายุ มีความน่าสนใจ และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 ๑. ระยะเวลาในการดำเนนิงานนอ้ยเกนิไป เนือ่งจากเปน็โครงการตามนโยบายรฐัมนตรชีว่ยวา่การ
กระทรวงสาธารณสุขทำให้มีเวลาในการเตรียมงานและเตรียมพื้นที่น้อย 
 ๒. นวัตกรรมคัมภีร์ผู้สูงอายุ ยังไม่มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว หลังจาการตรวจสอบความเสี่ยงแล้ว
ข้อเสนอแนะ
 ๑. ควรมีการสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนานวัตกรรมคัมภีร์ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ควรเพิ่มคำแนะนำตามระดับความเสี่ยงต่างๆ ลงในนวัตกรรมคัมภีร์ผู้สูงอายุ และออกแบบให้
เหมาะสม 
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การติดตามผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ในเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของปี ๒๕๕๓

เพชราภรณ์ สมบูรณ์บูรณะ และคณะ
กลุ่มพัฒนาองค์กร

                                                    โทร.๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๙ โทรสาร ๐ ๒๓๕๘๙ ๗๙๖๓
e-mail address: tumpet@hotmail.com

 ผลการดำเนนิงานโครงการคดักรองโรคหวัใจพกิารแตก่ำเนดิในเดก็นกัเรยีนประถมศกึษา  ปทีี ่๑-๖ 
ของป ี๒๕๕๓ ทีด่ำเนนิการโดยจงัหวดัทีส่มคัรใจทัง้หมด ๑๕ จงัหวดั ไดแ้ก ่สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรุ ี
สงิหบ์รุ ีสระบรุ ีตราด นครปฐม ราชบรุ ีบรุรีมัย ์อดุรธาน ีอบุลราชธาน ี แมฮ่อ่งสอน พะเยา นครศรธีรรมราช 
สตูล ตรังและชัยนาท โดยสถานบริการของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัย โดยทุกจังหวัดมีการจัดทำโครงการ “อบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก” เป็นเวลา ๑ วัน โดยมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยากรจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดนครนายก, โรงพยาบาลหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์จงัหวดัอบุลราชธาน,ี โรงพยาบาลสรุนิทร ์,โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม,่ 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ,โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
เป็นผู้ให้ความรู้ทางวิชาการและฝึกทักษะให้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีจำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยรวมทั้งหมด ๒,๑๘๕ คน หลังจากรับการอบรมแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการคัดกรองเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในเขตรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้
 ในภาพรวมทั้ง ๑๕ จังหวัด มีจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ในเขตรับผิดชอบ
สังกัดภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมด ๘๖๖,๘๔๔ คน  และได้รับการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
จำนวน ๘๑๙,๗๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๖ ผลการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสงสัยว่าเป็นโรค
ทั้งหมด ๑,๗๑๔ คน   หลังจากคัดกรองแล้วทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจยืนยันการเป็นโรคหัวใจพิการ
แต่กำเนิดอีกครั้ง มีจำนวนเด็กที่มารับการตรวจยืนยันจากแพทย์ท้ังหมด ๑,๒๙๘ คน และพบว่าเป็นโรคหัวใจ
๓๔๘ คน มีเด็กที่ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาโดยการผ่าตัดจำนวน ๘๗ คน (ในการผ่าตัด สปสช.
เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ)   เด็กที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้ว ๕๑ คน  และมีผู้ที่ยังไม่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
เนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งได้แก่ ผู้ปกครองปฏิเสธการรักษาอ้างว่าเด็กอาการดีแล้ว/ไม่มีเวลาพามา
รับการรักษา เด็กยังไม่พร้อมที่จะรับการผ่าตัด  (ป่วย/เป็นหวัด)  บางรายยังรอคิวผ่าตัด สรุปผลการจัดอบรม
การคัดกรองหัวใจและการตรวจยืนยันการคัดกรองหัวใจ  ปี ๒๕๕๓  ตามโครงการ  “อบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการคัดกรองโรคหัวใจในเด็กให้แก่พยาบาลและเจ้าพนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ” ดังต่อไปนี้
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  ๑. นนทบุรี      ๑๔ พ.ค.๕๓       ๑๒๐    ๗๔,๓๔๔     ๕๒,๐๒๑     ๖๙.๙๗
  ๒. สิงห์บุรี       ๗ พ.ค.๕๓        ๗๒    ๑๔,๒๗๕     ๑๔,๒๕๑     ๙๙.๘๓
  ๓. สระบุรี       ๔ พ.ค.๕๓       ๑๖๐    ๔๑,๘๖๙     ๔๑,๒๙๓     ๙๘.๖๒
  ๔. ตราด       ๗ มิ.ย.๕๓       ๑๓๕    ๑๘,๐๘๑     ๑๘,๐๐๖     ๙๙.๕๙
  ๕. นครปฐม     ๑๘ พ.ค.๕๓       ๑๕๙    ๔๗,๑๐๘     ๔๕,๘๕๐     ๙๗.๓๓
  ๖. ราชบุรี       ๖ พ.ค.๕๓       ๑๗๑    ๖๘,๗๕๗     ๖๘,๒๕๑     ๙๙.๒๖
  ๗. บุรีรัมย์      ๒๕ พ.ค.๕๓       ๒๕๐    ๑๒๐,๖๐๐    ๑๑๙,๖๑๔     ๙๙.๑๘
  ๘. อุดรธานี     ๒๖ พ.ค.๕๓       ๒๓๐    ๑๐๘,๒๕๘    ๑๐๔,๙๒๙     ๙๖.๙๒
  ๙. อุบลราชธานี      ๙ มิ.ย.๕๓       ๒๐๐    ๑๓๔,๒๓๐    ๑๒๒,๗๒๖     ๙๑.๔๓
  ๑๐. แม่ฮ่องสอน     ๑๕ มี.ค.๕๓        ๘๗      ๑๕,๘๑๑     ๑๕,๖๒๔     ๙๘.๘๒
  ๑๑. พะเยา       ๕ ก.พ.๕๓        ๗๓     ๒๕,๗๖๔     ๒๕,๔๖๙     ๙๘.๘๕
  ๑๒. นครศรีธรรมราช      ๘ มิ.ย.๕๓       ๒๐๕     ๙๖,๘๗๖     ๙๒,๗๘๕     ๙๕.๗๘
  ๑๓. สตูล      ๑๐ พ.ค.๕๓        ๙๓     ๓๐,๖๐๘     ๓๐,๖๐๘       ๑๐๐
  ๑๔. ตรัง      ๑๑ พ.ค.๕๓       ๑๔๒     ๔๘,๘๑๓     ๔๗,๖๖๒     ๙๗.๖๔
  ๑๕. ชัยนาท      ๑๐ ก.พ.๕๓        ๘๘     ๒๑,๔๕๐      ๒๐,๖๔๑     ๙๖.๒๓
  
                  รวม                                ๒,๑๘๕    ๘๖๖,๘๔๔     ๘๑๙,๗๓๐     ๙๔.๕๖

ที่
จังหวัด

วันที่
จัดอบรม

จำนวน
ผู้เข้ารับการ
อบรม (คน)

นักเรียน
(ป.๑-ป.๖)

รวมทั้งสิ้น(คน)

นักเรียนที่ได้รับ
การตรวจ

(คน)
ร้อยละ

การจัดอบรมการคัดกรองหัวใจ ในเขตรับผิดชอบ คัดกรองโดยเจ้าหน้าที่
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     ๕ พ.ย. ๕๓        ๒๐    ๓๕          ๗    ๐        ๒             ๒        ๑
   ๓๐ พ.ย. ๕๓        ๓๑    ๓๑         ๑๒    ๒        ๐             ๒        ๑
     ๘ ก.ย. ๕๓        ๙๖    ๗๕         ๒๘    ๓        ๒             ๕        ๓
     ๙ ก.พ. ๕๓      ๑๕๒   ๑๔๓         ๒๑    ๑        ๕             ๖        ๔
  ๒๗ พ.ค. ๕๓        ๔๐    ๓๓         ๑๐    ๒        ๔             ๖        ๕
   ๑๓ ต.ค. ๕๓      ๑๒๖    ๘๗         ๓๓    ๖        ๐             ๖        ๒
    ๒ พ.ย. ๕๓      ๒๖๙   ๒๕๐         ๒๒    ๒        ๒             ๔        ๓
     ๖ ต.ค. ๕๓      ๓๗๑   ๒๐๐         ๑๕    ๒        ๑             ๓        ๓
  ๒๒ ธ.ค. ๕๓         ๖๐    ๕๑         ๒๔    ๕        ๐             ๕        ๑
  ๑๗ พ.ย. ๕๓         ๖๐    ๓๕         ๓๐   ๑๐        ๐             ๑๐        ๔
  ๓๑ ส.ค. ๕๓        ๗๕    ๓๕         ๒๗    ๕         ๐             ๕        ๑
  ๒๕ พ.ย. ๕๓      ๑๒๙   ๑๒๖         ๔๕    ๓        ๙             ๑๒       ๑๑
    ๙ พ.ย. ๕๓      ๑๓๙   ๑๐๓         ๒๐    ๑        ๗              ๘        ๖
    ๘ พ.ย. ๕๓        ๔๕    ๓๐         ๑๑    ๓        ๐              ๓        ๑
  ๑๘ ต.ค. ๕๓      ๑๐๑    ๖๔         ๔๓    ๖         ๔              ๑๐        ๕
       รวม               ๑,๗๑๔ ๑,๒๙๘         ๓๔๘   ๕๑        ๓๖              ๘๗       ๕๑

วันที่ตรวจ
ยืนยันการ
คัดกรอง

จำนวนเด็ก
ที่ได้

คัดกรองไว้

มารับการ
ตรวจยนืยนั

(คน)

พบเป็น
โรคหวัใจ

(คน)

รพ.
รัฐ

รพ. 
เอกชน

รวม
จำนวนเด็ก
ที่ได้รับการ
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การตรวจคัดกรองและยืนยันการเป็นโรคหัวใจ ส่งเข้ารับการผ่าตัด

หมายเหตุ :  เด็กที่ได้รับการตรวจยืนยันการคัดกรองและได้รับการส่งตัวเข้ารับการผ่าตัด แต่ยังไม่ได้รับการรักษา
ด้วยการผ่าตัด  เนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  ดังนี้  ๑. ผู้ปกครองปฏิเสธการรักษา อ้างว่าเด็กอาการดีแล้ว
๒. ผู้ปกครองไม่มีเวลาพามารับการรักษา  ๓. เด็กยังไม่พร้อมที่จะรับการผ่าตัด (ป่วย/เป็นหวัด)   และ ๔. รอคิวผ่าตัด

ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 ๑. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค 
กับคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 
 ๒. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับจังหวัดและความร่วมมือของบุคลากรในพื้นที่
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 ๑. การประสานงานและการชี้แจงการดำเนินงานในการจัดอบรมไม่ชัดเจน
 ๒. ระยะเวลาของการฝึกอบรม ๑ วันนั้นน้อยเกินไป  ทำให้การฝึกทักษะการฟังเสียงหัวใจเด็ก
ไม่เพียงพอ ขาดความมั่นใจในการคัดกรอง 
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 ๓. มีผู้มารับการตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมากเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  
 ๔. อุปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับเด็ก เวลาใช้หูฟังกับเด็กจำนวนมาก ทำให้ฟังเสียงหัวใจ
ไม่ชัดเจน
 ๕. เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่อยู่ในแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ  บางแห่งมีกิจกรรมอื่น
ในโรงเรียนที่วางแผนล่วงหน้า เช่น  ฉีดวัคซีน และช่วงเวลาการดำเนินงานคัดกรองเป็นช่วงฤดูฝน  
เด็กป่วยบ่อยต้องติดตามงานหลายครั้ง
ข้อเสนอแนะ
 ๑. ควรขยายระยะเวลาการอบรม และเจ้าหน้าที่ทุกคนควรได้รับการอบรมและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพราะเจ้าหน้าที่บางแห่งมีการโยกย้ายงาน
 ๒. ควรจัดทำซีดีเผยแพร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทบทวนหลังการอบรม
 ๓. ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ให้ความรู้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และครู
 ๔. ควรเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน
 ๕. การดำเนินงานครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรก  ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและช่วยสร้างความตระหนักให้
ผู้ทีเ่กีย่วข้องในการดูแลเด็กนักเรียน เป็นการป้องกันในระดับหนึ่งและควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 ๖. ในหลายจังหวัดมีศูนย์หัวใจและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะเห็นว่าศักยภาพในพื้นที่สามารถดำเนินการ
ร่วมกันได้ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญควรมีการประสานงานเพื่อดำเนินการ
ในเชิงรุก เพราะการตั้งรับอย่างเดียวไม่เพียงพอ 

      การรณรงค์สื่อสารป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน

นิตยา  พันธุเวทย์ และคณะ
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๘

 การจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลกได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ได้แก่ 
การประชาสัมพันธ์ ทางหนังสือราชการ  โทรทัศน์ วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และได้ดำเนินการพร้อมกัน
ทั่วประเทศ ดังนี้
 ๑. วันที่ ๘ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จัดรณรงค์สัปดาห์วันเบาหวานโลกใน รพศ./ รพท./รพช./
รพ.สต.ทุกแห่ง 
 ๒. วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  จัดกิจกรรม “No Sugar Day” ในหน่วยงานและสถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศ
 ๓. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จัดรณรงค์วันเบาหวานโลกปี ๒๕๕๓ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ 
สนามกฬีาไทย-ญีปุ่น่ ดนิแดง กทม. กระทรวงสาธารณสขุโดยกรมควบคมุโรค สำนกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
กรมอนามัย กรมการแพทย์  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานครฯ  สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ขึ้นเพื่อสร้างกระแสตื่นตัวให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มป่วยได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคเบาหวาน มีความรู้ ความเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยง สัญญาณเตือน
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มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ป้องกันและควบคุมการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
โดย นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ 
“การป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน” ทำกิจกรรม Human Blue Circle การประเมินความเสี่ยงเบาหวาน 
การตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ ไดแ้ก ่วดัความดนัโลหติ เจาะหาระดบันำ้ตาลในเลอืด วดัรอบเอว หาดชันมีวลกาย 
วัด Body fat  พร้อมให้คำแนะนำเพื่อลดเสี่ยง ลดโรค และสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน  มีการตรวจสุขภาพเท้า
และถ่ายจอประสาทตาเพื่อคัดกรองความเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำการดูแลจัดการตนเองในการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
 จากการสอบถามเรื่องความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันเบาหวานโลก”  ปี ๒๕๕๓ 
โดยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมประชุม/ร่วมสัมมนา  ที่ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพฯ (ไทย - ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำนวน ๖๕๐ ชุด รับกลับคืน ๖๒๗ ชุด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๔๖ จากการวิเคราะห์ข้อมูล มีผลดังนี้
 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
๗๑.๗๘ มีอายุอยู่ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี ร้อยละ ๕๗.๖ รองลงมาคือ ช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  ร้อยละ ๒๑.๙ 
สว่นใหญม่สีถานภาพสมรส รอ้ยละ ๖๒.๔ ศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา รอ้ยละ ๓๒.๔ รองลงมาคอื ประถมศกึษา 
ร้อยละ ๓๐.๖ อาชีพส่วนใหญ่ คือ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ ๕๒.๓ รองลงมาคือ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท,  
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ ร้อยละ ๓๐ และ ๑๐.๒ ตามลำดับ
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบสอบถามถึงระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฯ 
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  ดังนี้  การได้รับความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ร้อยละ ๙๖.๔ 
การให้บริการตรวจสุขภาพร้อยละ ๙๓.๙ ความชัดเจนในการอธิบายและชี้แจงข้อมูลในการดูแลสุขภาพ 
รอ้ยละ ๙๔.๐  สามารถนำความรู ้ทีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการดแูลสขุภาพได ้รอ้ยละ ๙๗.๑ รปูแบบงานนา่สนใจ 
ร้อยละ ๙๖.๑  และความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๑.๓
ข้อเสนอแนะ
 ผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะวา่  อยากใหม้กีารจดังานทกุๆ ป ี ควรจดักจิกรรมตามสถานทีช่มุชน 
หรือสถานศึกษา ควรมีของรางวัลแจกเพิ่มเติม และมีรถรับ - ส่ง ผู้ร่วมงาน 

การรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
หัวใจและหลอดเลือด) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ปี ๒๕๕๔

นิตยา  พันธุเวทย์ และคณะ
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๗๘

 กิจกรรมที่ ๑  จัดกิจกรรมรณรงค์
 ๑. การประกวดเรียงความในหัวข้อ “รักษ์หัวใจ ในวีถีชีวิตครอบครัวไทยที่พอเพียง ” ในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 
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 ๒. แถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเด็น “รักษ์หัวใจ ในวีถีชีวิต
ครอบครัวไทยที่พอเพียง” ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔  โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ) อธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์) และผู้อำนวยการสำนัก 
โรคไม่ติดต่อ (ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ)  ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค สื่อมวลชน
แขนงต่างๆ  และผู้สนใจเข้าร่วมงาน  จำนวน ๑๔๒  คน
 ๓. จัดประชุมคณะทำงาน จำนวน ๒ ครั้ง
 ๔. จดักจิกรรมรณรงค ์“รกัษห์วัใจ ในวถีชีวีติครอบครวัไทยทีพ่อเพยีง” ในวนัที ่๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
ณ อทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงเกา่สโุขทยั จ. สโุขทยั รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ (ดร.พรรณสริ ิ
กุลนาถศิริ)  เป็นประธานเปิดงาน  มีการมอบรางวัลการประกวดเรียงความสำหรับเด็กนักเรียนที่ชนะ
การประกวดเรียงความ ร่วมขับร้องเพลง “คนไทยหัวใจแข็งแรง” ร่วมกับศิลปินในโครงการ และแสดงการ
ออกกำลงักายเตน้ฮลูาฮปูรว่มกบัคณะ อสม.จากจงัหวดัสโุขทยั นทิรรศการภายในงานประกอบดว้ย ซุม้บอร์ด
แสดงผลการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ  “รักษ์หัวใจ ในวีถีชีวิตครอบครัวไทยที่พอเพียง” ซุ้มกิจกรรม 
walk rally “รักษ์หัวใจ ในวีถีชีวิตครอบครัวไทยที่พอเพียง” ให้ผู้สนใจ และหรือครอบครัวเข้าฐานการเรียนรู้
โดยนำเกมบันไดงูมาใช้ดึงการมีส่วนร่วมของผู้เล่นให้เกิดการเรียนรู้ถึงการปฏิบัติการลดความเสี่ยงโรคหัวใจ
และโรคไม่ติดต่ออื่นๆ ให้ครอบคลุม ประเด็น ใส่ใจ ๓ อ.บอกลา ๒ ส. (อาหาร  ออกกำลังกาย อารมณ์ 
ไม่สูบบุหรี่ ลดดื่มสุรา) ซุ้มนิทรรศการ ซุ้มเกมสันทนาการ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการลดเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์  OTOP และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม
และแบบประเมินการจัดงานรณรงค์ฯ พร้อมรับของที่ระลึก  และจากการสอบถามความพึงพอใจ การรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร ความเสี่ยงและความรู้ต่อการปฏิบัติตัว ในการป้องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด 
มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๓๑๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๓
 ขอ้มลูทัว่ไป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ปน็เพศหญิง รอ้ยละ ๗๒ อายตุัง้แต ่๓๖ ปขีึน้ไป 
ร้อยละ ๗๒   มีสถานภาพสมรส ร้อยละ ๖๐ รองลงมา คือ โสด ร้อยละ ๒๕ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ ๓๔ รองลงมา คือ มัธยมศึกษา ร้อยละ๒๘  อาชีพเป็น พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ ๒๘ 
รองลงมาคือ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ ๒๖
 การประเมินผลด้านการได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับงานรณรงค์ “รักษ์หัวใจ ในวิถีชีวิตครอบครัวไทย
ที่พอเพียง” ทางช่องทางต่างๆ พบว่า ประชาชนมีการับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับงานรณรงค์ร้อยละ ๙๘.๔๑ 
โดยรบัรูท้างสือ่ตา่งๆ คอื รบัรูจ้ากผูน้ำชมุชนมากทีส่ดุ รอ้ยละ ๖๒.๓๓ รองลงมาคอื โทรทศัน ์วทิย ุโปสเตอร ์
อินเตอร์เนต  หนังสือพิมพ์  และอื่นๆ  (๔๑.๖๖, ๓๑.๖๖, ๒๙.๖๖, ๑๖, ๑๕.๖๖ และ ๔ ตามลำดับ)  
ส่วนการประเมินผลด้านความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดแบ่งรายข้อพบว่า ประชาชน
มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเพียงร้อยละ ๔๒.๒๒ และการประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนความพึงพอใจเกี่ยวกับงานรณรงค์ “รักษ์หัวใจ ในวิถีชีวิตครอบครัวไทยที่พอเพียง” พบว่า 
ประชาชนมคีวามพงึพอใจ ในแตล่ะดา้นอยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ คอืดา้นการไดร้บัความรูจ้ากการเขา้
รว่มกจิกรรม รอ้ยละ ๙๓.๖๕ ดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการอำนวยความสะดวกภายในงาน รอ้ยละ ๙๒.๗ 
ด้านกิจกรรมภายในงาน ร้อยละ ๘๘.๒๕ ด้านความชัดเจนในการอธิบายและชี้แจงข้อมูล ร้อยละ ๘๙.๘๔ 
ดา้นความสามารถในการนำความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการดแูลสขุภาพได ้รอ้ยละ ๙๑.๗๔ ดา้นสือ่ทีใ่ชใ้นงาน 
ได้แก่ รูปแบบสื่อ ร้อยละ ๙๐.๗๙ และ เนื้อหาเข้าใจง่าย ร้อยละ ๙๑.๑๑ ด้านรูปแบบการจัดงานน่าสนใจ 
ร้อยละ ๘๙.๘๔ ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๐.๘ และความพึงพอใจภาพรวม
ของการจัดกิจกรรม ร้อยละ ๙๒.๗
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 กจิกรรมที ่๒  ผลติสือ่ตน้แบบ สนบัสนนุใหก้บัสถานบรกิารสาธารณสขุ (สคร.๑๒ เขต,สสจ.๗๕ จว. 
และ กทม.) ประกอบดว้ย แผน่พบั ๑ เรือ่ง (ลดเคม็ตา้นโรค), Fact sheet การปอ้งกนัโรคเรือ้รงั ๒ เรือ่ง, คูม่อื
การดแูลตนเองเพือ่ปอ้งกนัโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัสำหรบัประชาชน “บนัได ๕ ขัน้พชิติภยั โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั” 
และวีดีทัศน์ (ฉบับการ์ตูน) ๑ เรื่อง (F.A.S.T.) และผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อต้นแบบอยู่ในระดับ
ดีและดีมาก
ข้อเสนอแนะ
 ๑. หน่วยงานควรมีการสนับสนุนสื่อให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละจังหวัด
 ๒. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์  สื่อออนไลน์  และนำไฟล์ไว้ในเว็บไซด์เพื่อใช้เป็น
ตน้แบบให้จังหวัดด้วย
 ๓. สื่อที่พัฒนามีจำนวนมาก  ควรมีการทบทวนสื่อที่พัฒนาแล้วหรือควรทำวิจัยเรื่องสื่อเพื่อให้มี
การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
 ๔. จัดทำสื่อในรูปแบบ spot วิทยุ บทความรณรงค์
 กจิกรรมที ่๓  ผลติชดุนทิรรศการเคลือ่นที ่  (mobile exhibition)  เพือ่นำไปใชใ้นการรณรงคป์อ้งกนั 
ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงับรูณาการกบัเครอืขา่ยภายในและภายนอกของกระทรวงสาธารณสขุประกอบดว้ย 
ชุดที่ ๑ คำนวณพลังงานอาหารจากอาหารที่เลือกรับประทานในแต่ละมื้อ ชุดที่ ๒ แบบคัดกรองโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และชุดที่ ๓ ชุดนิทรรศการ ส.ไม่สูบบุหรี่และ ส.ไม่ดื่มสุรา
 กิจกรรมที่ ๔ วิเคราะห์สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เพื่อจัดทำประเด็นสารและสนับสนุน
บทความประเด็นและแนวทางการรณรงค์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ วันเบาหวานโลก วันอัมพาตโลก 
วันความดันโลหิตสูงโลก และวันหัวใจโลก แก่ สคร.๑๒ เขต /สสจ.๗๕ จว./ สถานบริการสาธารณสุขเพื่อ
รว่มรณรงค์ และเผยแพร่สื่อแก่เครือข่าย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๑. รณรงคว์นัอมัพาตโลก ตรงกบัวนัที ่๒๙ ตลุาคม ของทกุป ีประเดน็สารวนัอมัพาตโลก ป ี๒๕๕๓ 
คือ “๑ ใน ๖” หรือ One in Six หรือ “ ๑ ใน ๖ จะไม่ใช่คุณ ” 
 ๒. รณรงค์วันเบาหวานโลก ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี ประเด็นสาร (theme) รณรงค์
วนัเบาหวานโลก ในตลอด ๕ ป ีระหวา่งป ี๒๕๕๒-๒๕๕๖  คอื “Diabetes Education and Prevention”  หรอื 
“การใหค้วามรูแ้ละการปอ้งกนัโรคเบาหวาน” โดยมคีำขวญั  (slogan)   ทีใ่ชใ้นการรณรงคว์นัเบาหวานโลก
ในปี ๒๕๕๓ “Let’s take control of diabetes Now.” และ key messages ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ คือ 
รู้ภาวะเสี่ยงและอาการเตือนของโรคเบาหวาน (Know the diabetes risks and know the warning signs) 
รู้ว่าควรไปปรึกษาใคร (Know how to respond to diabetes and who to turn to) และรู้วิธีการจัดการและ
ควบคุมโรคเบาหวาน (Know how to manage diabetes and take control)
 ๓. รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก  ตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคมในทุกปี  ประเด็นสารวันรณรงค์
ความดันโลหิตสูง ประจำปี ๒๕๕๔ คือ “Know your numbers  target your blood pressure” หรือ 
“รู้ค่าความดันโลหิต  พิชิตให้อยู่ในเกณฑ์”
 ๔.วันรณรงค์หัวใจโลก จากเดิม คือ วันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน ในปีนี้สมาพันธ์
หัวใจโลกได้กำหนดเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ ๒๙ กันยายน ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
สำหรับประเด็นสาร วันรณรงค์หัวใจโลกประจำปี ๒๕๕๔ คือ “One World , One Home, One Heart” หรือ 
“หนึ่งเดียวคือหัวใจ หนึ่งต่อไปคือบ้านเรา รวมกันเข้าเป็นโลกหนึ่งใบใจเดียวกัน”
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 กิจกรรมที่ ๕ ร่วมรณรงค์และบูรณาการงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    กับหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุ เชน่ จดัรณรงคก์บัหนว่ยงานเครอืขา่ยเพือ่ปอ้งกนัโรค 
เขียนบทความเผยแพร่ทางนิตยสาร จุลสาร ตรวจบทสคริปทางโทรทัศน์ เช่น ช่อง ๓,๕,๗,๙ เป็นต้น
 ๑. ร่วมกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๑.๑ นิทรรศการรณรงค์ Health station ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ ตค.๕๓ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 
โดยกรมควบคุมโรคและ สสจ.ขอนแก่น ซึ่งสำนักโรคไม่ติดต่อได้จัดนิทรรศการ โดยใช้แนวคิด “การรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง” มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) 
เปน็ประธาน สำหรบับธูนทิรรศการประกอบดว้ย ชดุนทิรรศการ “ใสใ่จทกุนาท ีปลอดภยัหา่งไกล “อมัพาต” 
คุณทำได้”  ชุดนิทรรศการ “คุณเสี่ยงแค่ไหน” ชุดนิทรรศการ “FAST” ชุดนิทรรศการ “ลดปัจจัยเสี่ยง 
และบันได ๕ ขั้นสู่ความสำเร็จ” และชุดนิทรรศการ “มิติของโรค”
 ๑.๒ นิทรรศการรณรงค์สตรี ห่วงใยสุขภาพ โดยความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมควบคมุโรค  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กรมอนามยั กรมการแพทย ์อย. และสภาสตรแีหง่ชาตใิน
พระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ “สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” 
มีกิจกรรม ดังนี้
   - วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธค.๕๓ สำนักโรคไม่ติดต่อได้จัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิด “ควบคุมและป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ” ภายในบูธนิทรรศการจัดให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  ซึ่งประกอบด้วย   สถานการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในประเทศไทย, ปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั, การคดักรองประเมนิความเสีย่งสามารถปอ้งกนัได้
ร้อยละ ๘๐ , บันได ๕ ขั้นเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, หลักปฏิบัติเพื่อการลดความเสี่ยงโดยการใส่ใจ 
๓ อ.ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์  บอกลา ๒ ส. ได้แก่ ลดดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
   - วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักโรคไม่ติดต่อได้จัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิด “การป้องกันควบคุม 
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด” พิธีเปิดงานโดย ดร.พรรณศิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข การแสดงยุวนาฏดนตรี การบรรยายเรื่อง“สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ” 
โดยนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา และการสาธิตการออกกำลังกายจากกรมอนามัย 
           - วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักโรคไม่ติดต่อได้จัดบูธนิทรรศการโดยใช้แนวคิด “ความรู้ชุด
รักษ์หัวใจในวิถีชีวิตไทยที่พอเพียง” ซึ่งประกอบด้วย สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ประเทศไทย  อาการเตือนและอาการแสดงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ปฏิบัติการป้องกันโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ครอบครัวไทยรักษ์หัวใจ ตารางทำนายโอกาสเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบรุนแรงในเวลา ๑๐ ปี 
(EGAT Heart Score) และมีสื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ แบบคัดกรองความเสี่ยงหัวใจและ
หลอดเลือดพร้อมคำแนะนำตามความเสี่ยง, แผ่นพับเกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด รักษ์หัวใจในชีวิต
ครอบครัวไทยที่พอเพียง เค็มและความดันโลหิต และ Fact sheet อาการ สัญณาณเตือน ความเชื่อ-
ข้อเท็จจริงของโรคเรื้อรัง (เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด)
  - วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ สำนักโรคไม่ติดต่อจัดบูธนิทรรศการโดยใช้แนวคิด “ความรู้
เรื่องการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด” 
ซึ่งประกอบด้วย สถานการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย, ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
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เรื้อรัง, การคัดกรองประเมินความเสี่ยงสามารถป้องกันได้ร้อยละ ๘๐, บันได ๕ ขั้น เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรัง, หลักปฏิบัติเพื่อการลดความเสี่ยงโดยการใส่ใจ ๓ อ. บอกลา ๒ ส. และมีสื่อสนับสนุนให้กับ
กลุม่เปา้หมาย คอื แผน่พบัความรู ้(โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู หวัใจขาดเลอืด และโรคหลอดเลอืดสมอง), 
แบบทดสอบความรู้เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ๑.๓ ร่วมประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการรณรงค์งานมติชน  Healthcare   ๒๐๑๑ ซึ่งเป็นงาน
ทีส่านตอ่กจิกรรมเพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาลในการมสีว่นรว่ม  กระตุน้เตอืนใหค้นไทยใสใ่จดแูล
สขุภาพ โดยไดร้บัความรว่มมอือยา่งดจีากหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน เชน่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร และที่สำคัญคือ “กระทรวงสาธารณสุข” ในฐานะองค์กรหลัก
ในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ สำหรับเอกชน นำโดย บริษัท มติชน จำกัด 
(มหาชน) นิตยสาร Hospital & Healthcare และสื่อในเครือมติชน ร่วมกับผู้ประกอบการด้านสุขภาพ 
โดยการจัดงานภายใต้แนวคิด   “ลดทุกข์ สุขเพิ่ม”  พร้อมระดมกิจกรรมต่างๆ   มากมายมาร่วมเติมเต็มความคุ้มค่า
เพื่อคนรักสุขภาพ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดย นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์ศิริวัฒน์ 
ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ามกลางคณะผู้บริหารบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) 
นำโดยนายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งผู้แทนองค์กรหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและสื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมงานคับคั่ง
 กรมควบคุมโรคโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ จัดบูธนิทรรศการโดยใช้แนวคิด “ลดทุกข์ เพิ่มสุขภาพดี 
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด” 
ซึ่งประกอบด้วย  ชุดนิทรรศการ สถานการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย, ปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, การคัดกรองประเมินความเสี่ยง, หลักปฏิบัติเพื่อการลดความเสี่ยง โดยการใส่ใจ 
๓ อ. บอกลา ๒ ส. และมีสื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ แผ่นพับความรู้ (โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
หวัใจขาดเลอืด และโรคหลอดเลอืดสมอง)  Fact sheet อาการ สญัณาณเตอืน การปฏบิตักิารลดความเสีย่ง ๓ อ. 
๒ ส. และไดจ้ดักจิกรรมคดักรองความเสีย่งโรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง โดยใหบ้รกิารตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ 
ได้แก่ วัดความดันโลหิต ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด วัดรอบเอว คำนวณดัชนีมวลกาย พร้อมให้
คำแนะนำถึงความเสี่ยงและการปฏิบัติการลดเสี่ยงเป็นรายบุคคล  และแจกแผ่นคำแนะนำการปฏิบัติตนตาม
ความเสี่ยงของแต่ละคน นอกจากนี้ได้บรรยายวิชาการ ณ เวทีกลาง โดยคุณนิตยา  พันธุเวทย์ ในหัวข้อ 
“การดูแลตนเองอย่างไร ให้พ้นภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๕๔ สรุปผู้สนใจเข้าร่วมคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง จำนวน ๕๐๔ คน พบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้อย ๑๔๕ คน 
กลุ่มเสี่ยงปานกลาง ๓๓๕ คน  และกลุ่มเสี่ยงสูง ๒๔ คน
 ๑.๔ ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีไทยลดภัยโรคไม่ติดต่อ”  ในวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ กรุงเทพมหานคร  สำนัก
โรคไม่ติดต่อได้ร่วมจัดนิทรรศการโดยใช้แนวคิด “ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต สู่คนไทย ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ” 
เผยแพร่ความรู้สถานการณ์ ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด) และแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้หลักการ ๓ อ.
(ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์) ๒ ส.(สูบบุหรี่ สุรา) 
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  ๑.๕ รว่มจดันทิรรศการแสดงผลงานวชิาการในการประชมุสมัมนาเครอืขา่ยอำเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ 
 ๒. เขียนบทความเผยแพร่ทางนิตยสาร จุลสาร ตรวจบทสคริปทางโทรทัศน์และให้สัมภาษณ์
ทางวิทยุ โทรทัศน์ 
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 ๑. ได้รับความร่วมมือในการประสานงานที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร
 ๒.  ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานสนับสนุนงบประมาณ  และทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน
 ๓. ความสามัคคีของทีมงานที่มีความมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจต่อการปฏิบัติงานทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 ๔. บรรยากาศในการปฏิบัติงานที่เป็นกันเอง เป็นมิตร เป็นพี่เป็นน้อง ของกลุ่มสื่อสารฯ ทำให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความสนุก ผ่อนคลายต่อการปฏิบัติงาน ไม่เครียดมากจนเกินไป
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 - การประสานงาน การจัดนิทรรศการบางครั้งล่าช้า/กะทันหัน 
ข้อเสนอแนะ
 ๑. หน่วยงานเครือข่ายที่ต้องการความร่วมมือในการจัดบูธนิทรรศการควรประสานหน่วยงานที่
ตอ้งการให้ร่วมกิจกรรมแต่เนิ่นๆ เพื่อให้เตรียมสื่อ อุปกรณ์ งบประมาณ และ Create งานได้ดี
 ๒.  กรณทีีจ่ดันทิรรศการตา่งจงัหวดั อาจมอบหมายให ้สคร.ทีต่ัง้อยู ่ณ สถานทีจ่ดังานเปน็ผูด้ำเนนิการ 
จะได้ตรงกับเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเป็นการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ  

การรณรงค์นำร่องรักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน 

ชัยศักดิ์ สุรสิทธิ์ และคณะ
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๘๗ 

 กลุม่สือ่สารความเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่ไดจ้ดัทำคำสัง่ของสำนักโรคไมต่ดิตอ่แตง่ตัง้คณะทีป่รกึษาและ
คณะทำงานดำเนินการรักษ์หัวใจในที่ทำงาน และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายจากสำนักโรคไม่ติดต่อและ
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการฯ มีผลการดำเนินงานการรณรงค์ ดังนี้ 
 ๑. จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการรักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน จำนวน ๒ ครั้ง 
จากการประชุมครั้งที่ ๑ ที่ประชุมได้สรุปถึงประเด็นการวางกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานโครงการนำร่อง
รักษ์หัวใจ  ในที่ทำงาน  รายละเอียดกิจกรรมของการดำเนินงานฯ และแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการรักษ์หัวใจฯ  และในการประชุมครั้งที่ ๒ นางนิตยา พันธุเวทย์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ  ที่ผ่านมา  และขอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการ
เตรียมการจัดประชุมประเมินผลโครงการ ฯ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้เชิญผู้บริหารชี้แจงนโยบายและทิศทาง
การดำเนินการรักษ์หัวใจในที่ทำงาน  จัดบรรยายและเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการรักษ์หัวใจในที่ทำงาน
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โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน (องค์กร)   ที่ดำเนินการในเชิงรักษ์สุขภาพที่ประสบความสำเร็จ  และเชิญ
บุคคลที่ดำเนินการรักษ์หัวใจ/สุขภาพและประสบผลสำเร็จในการดูแลตนเองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ซึ่งอาจจะเป็นระดับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข/กรม หรือบุคลากรกลุ่มเป้าหมายนำร่องรักษ์หัวใจ 
ในที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จและชนะการประกวดพร้อมคู่ BUDDY มาเล่าประสบการณ์ของคู่ตัวเอง 
แรงบันดาลใจ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้พบและวิธีแก้ไข, จัดให้มีการบรรยายธรรมในเรื่อง Kilad (กิเลส)  
Management   และสื่อสารความเสี่ยงในภาพรวมบุคคลนำร่อง  เป็นต้น
 ๒. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรักษ์หัวใจ  ในที่ทำงาน ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีค.๕๔ โดย
ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ (ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ) เป็นประธาน และมีแพทย์หญิงคุณสวรรยา 
เดชอุดม  มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ผศ.นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  ๗๙  คน  กิจกรรม
ภายในงานนอกจากรับฟังข้อมูลวิชาการ  เข้าฐานการเรียนรู้เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย และอารมณ์ 
เพื่อป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว ยังมีกิจกรรมสำรวจการรับรู้  ข้อมูลข่าวสาร ความเสี่ยง
และการปฏบิตัติวัในการปอ้งกนัควบคมุโรคหวัใจและหลอดเลอืด  การคดักรองความเสีย่งตอ่โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด กจิกรรมสมัพนัธ ์และระดมความคดิเหน็การ  SWOT องคก์รและตนเองในการปฏบิตักิารรกัษห์วัใจ 
ในที่ทำงาน  และให้พิจารณา/เสนอความคิดเห็นถึงรูปแบบการดำเนินการรักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน 
 ๓. การจ้างเหมาดำเนินการผลิตสื่อ เช่น แผ่นให้ความรู้, โปสเตอร์, ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (mobile 
exhibition) เพื่อป้องกันโรคหัวใจสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อ และเผยแพร่สื่อให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการนำรอ่งรกัษห์วัใจ ในทีท่ำงานทัง้  ๒  สำนกั คอืสำนกัโรคไมต่ดิตอ่และสำนกัโรคจากการประกอบอาชพี
และสิง่แวดลอ้ม  เมือ่วนัที ่๒๕  เมษายน ๒๕๕๔  ไดแ้ก ่ แผน่พบั  โปสเตอร ์ สมดุคูม่อืรกัษห์วัใจในทีท่ำงาน  
เสื้อรักษ์หัวใจในที่ทำงาน   พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องรักษ์หัวใจ  ในที่ทำงาน
ได้แก่ เครื่องนับก้าว  เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว  เครื่องชั่งน้ำหนัก  เครื่องวัดความดันโลหิต 
และสายวัดรอบเอว
 ๔. การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการนำร่องรักษ์หัวใจในที่ทำงาน ครั้งที่ ๑ 
ในวนัที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอ้งประชมุประเมนิจนัทวมิล กรมควบคมุโรค มผีูเ้ขา้รว่มประชมุ จำนวน 
๔๙ คน  โดยนางนิตยา พันธุเวทย์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเสนอการสื่อสารความเสี่ยง
ผลการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของกลุ่มเป้าหมายนำร่องรักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน
และภาพรวมการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอปัญหา
อุปสรรค หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนา 
ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอว่า การจัดประชุมทำได้ดีแล้ว ทำให้ได้ทราบความก้าวหน้า/อุปสรรคต่างๆ สำหรับในองค์กร
ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติการนาน เสนอแนะให้จัดการติดตามทุกเดือน และควรเสริมวิชาการในแต่ละครั้ง 
มีวิทยากรมาบรรยายหลากหลาย
 ๕. การประชมุตดิตามประเมนิผลการดำเนนิโครงการรกัษห์วัใจ ในทีท่ำงาน ครัง้ที ่๒ ในระหวา่งวนัที ่
๓๐ มิย. - ๑ กค.๕๔ ณ ห้องประชุมกรมควบคุมโรค มีผู้เข้าร่วมประชุม ๖๗ คน  โดยนายแพทย์นพพร  
ชืน่กลิน่  รองอธบิดกีรมควบคมุโรค เปน็ประธานและไดใ้หแ้นวทาง   มอบนโยบายในการดำเนนิงานโครงการ
อยา่งตอ่เนือ่ง และแจกประกาศนยีบตัรบคุคลนำรอ่งรกัษห์วัใจ  ในทีท่ำงาน   และม ีผศ.นายแพทยส์มเกยีรต ิ
แสงวัฒนาโรจน์ จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ จากมูลนิธิหัวใจ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจ  และบรรยายธรรม
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โดยพระครูปลัดสุวัฒน์ โพธิกุล  เจ้าอาวาสวัดสมานราษฎร์ จังหวัดชลบุรี, การเสวนากรณีศึกษาเรื่อง
รกัษห์วัใจ ในทีท่ำงาน กรณศีกึษาในมมุมองขององคก์รภาคเอกชน (บรษิทัโตโยตา้) ทีด่ำเนนิการรกัษห์วัใจ/
สุขภาพที่ประสบผลสำเร็จ โดย นางสาวภัฏชฎา กวีวัฒนาถาวร และนายพงศธร วิไลวรรณ  จากแผนกส่งเสริม
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทโตโยต้า, กรณีศึกษาในมุมมองของผู้ปฏิบัติ (Roll Model) ได้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความสำเร็จในการควบคุมน้ำหนัก โดยนางสาววิมล มีหิรัญ สำนักโภชนาการ 
กรมอนามัย, ร่วมถึงอภิปรายเรื่องบทเรียนจากประสบการณ์ความสำเร็จของบุคคลนำร่องรักษ์หัวใจ 
ในที่ทำงาน  โดยนางสาวนุชรี อาบสุวรรณกับนางสาวลินดา จำปาแก้ว จากสำนักโรคไม่ติดต่อ และนางสาว
สมปอง ยวงสะอาด กับนางชื่นสุข  บุตรฉ่ำ  จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 - ต่อเนื้อหาและกิจกรรม ด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ    ด้านการประชุม
สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม  และด้านการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมต่อ
การประชุมนั้น พบว่า ทั้ง ๓ ด้าน  มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖, ๙๒.๖ 
และ ๙๒.๖ ตามลำดับ
 - ตอ่การเขา้รว่มประชมุ ทำใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเพิม่ขึน้ ตามหวัขอ้ของการประชมุตามลำดบั ดงันี ้
๑. การอภิปรายเรื่อง การกิน อยู่ อย่างไร ให้ห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด  ๒. การเสวนากรณีศึกษา 
เรื่อง รักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน  ๓. การบรรยายเรื่อง นโยบายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๕  ๔. การอภิปราย 
สื่อสารความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคลากรนำร่อง และชี้แจงผลสำรวจการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด  ๕. การอภิปรายเรื่อง บทเรียน
จากประสบการณ์ในการปฏิบัติตัวตามโครงการรักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน และ  ๖. บรรยายธรรมเรื่อง 
“Kiled (กิเลส) management”  พบว่า  มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด คือ ร้อยละ ๙๖.๓, ๙๒.๖, 
๙๖.๓, ๙๒.๖,  ๙๒.๖ และ ๙๒.๖ ตามลำดับ
 - ต่อการนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับในการประชุมฯ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  ตามหัวข้อ
ของการประชมุตามลำดบั ดงันี ้๑. การอภปิรายเรือ่ง การกนิ อยู ่อยา่งไร ใหห้า่งไกลโรคหวัใจและหลอดเลอืด   
๒. การเสวนากรณศีกึษา เรือ่ง รกัษห์วัใจ ในทีท่ำงาน  ๓. การบรรยายเรือ่ง นโยบายการดำเนนิงาน ป ี๒๕๕๕  
๔. การอภิปราย สื่อสารความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคลากรนำร่อง และชี้แจงผลสำรวจการรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด ๕. การอภิปราย
เรือ่ง บทเรยีนจากประสบการณใ์นการปฏบิตัติวัตามโครงการรกัษห์วัใจ ในทีท่ำงาน และ ๖. บรรยายธรรมเรือ่ง 
“Kiled (กเิลส) management” พบวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัมากถงึมากทีส่ดุ คอื รอ้ยละ ๑๐๐ , รอ้ยละ ๙๒.๖, 
ร้อยละ ๙๖.๓, ร้อยละ ๙๒.๖, ร้อยละ ๙๖.๓ และ ร้อยละ ๑๐๐ 
 - ต่อวิทยากรและเทคนิคการถ่ายทอด พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด ด้านความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาการ ร้อยละ ๑๐๐, มีเทคนิคและถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการประชุม 
ร้อยละ ๙๖.๓,  การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาการอย่างเหมาะสม  ร้อยละ ๙๒.๖, การสร้าง
บรรยากาศและจูงใจให้ผู้เข้ารับการประชุมฯ มีความสนใจ ร้อยละ ๙๒.๖, ตอบข้อซักถามได้อย่างครบถ้วน
เป็นที่เข้าใจ ร้อยละ ๙๒.๖, มีการใช้สื่ออุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา ร้อยละ ๙๒.๖ และเอกสาร
ประกอบการบรรยายมีอย่างเพียงพอและเหมาะสม ร้อยละ ๙๒.๖
 - ตอ่ปจัจยัเกือ้หนนุในการจดัประชมุฯ พบวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัมากถงึมากทีส่ดุ ตามรายละเอยีด 
ดังนี้ สถานที่จัดประชุมและอุปกรณ์มีความสะดวกเพียงพอ ร้อยละ ๙๖.๓, การจัดสถานที่ประชุมฯ 
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มคีวาม เหมาะสมกบัรปูแบบกจิกรรม รอ้ยละ ๘๘.๘๙, สภาพแวดลอ้มของสถานทีจ่ดัประชมุฯ เชน่ อณุหภมู ิ
ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง ระดับเสียง ฯ มีความเหมาะสม ร้อยละ ๙๖.๓ และผู้จัดการประชุมฯ 
มีการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม ร้อยละ ๑๐๐ 
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ทั้งจากสำนักโรคไม่ติดต่อและสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมมีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการดำเนินการโครงการฯ เห็นว่า ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในระดับมากถึงมากที่สุด  คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๙๑ และ ๘๖.๔๘ ตามลำดับ และมีระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการดำเนินโครงการฯ เห็นว่า 
ทำใหส้ามารถนำความรู ้ความเขา้ใจ ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตักิารดแูลสขุภาพปอ้งกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด
ได้ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๕ และ ๘๑.๑ ตามลำดับ  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ๑. ถ้าเป็นไปได้ควรจัดในช่วงต้นปีงบประมาณ และควรจัดให้มีโครงการฯ นี้อย่างต่อเนื่อง
 ๒. ควรเพิม่การประชาสมัพนัธใ์หท้ัว่ถงึ  ขยายเครอืขา่ยทัง้ในและนอกกระทรวง จนเขา้ถงึประชาชน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ๓. ควรสร้างกระแสการตื่นตัวและให้ความสำคัญในการร่วมทำกิจกรรมพร้อมกัน  ควรเน้น
การปฏิบัติจริง  กำหนดเวลาออกกำลังกายและปฏิบัติเหมือนที่  MK. สุกี้
 ๔. ควรมีการสื่อสารผลการดำเนินงานโครงการฯ  ในภาพรวมให้รับรู้เป็นช่วงๆ  ให้หัวหน้าหน่วยราชการ
นำเสนอในที่ประชุมสม่ำเสมอ และใช้เสียงตามสายกระตุ้นให้ออกกำลังกายทั้งช่วงสายและช่วงบ่าย
 ๕. ระยะเวลาการดำเนินโครงการน้อยเกินไป, ระยะเวลา ๓ เดือนที่ปฏิบัติจริง  เวลาที่จะออกกำลังกาย
มีน้อย ควรมีอุปกรณ์กีฬา เช่น โต๊ะปิงปอง แบตมินตันและลูกฟุตบอล เป็นต้น
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 ๑. ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เป็นโรคที่อยู่ในนโยบาย
ระดับชาติ  และมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
 ๒. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการสาธารณสุข  ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ  ให้ความสนใจและความร่วมมือดีในการทำกิจกรรม
 ๓. กระแสสังคมส่วนใหญ่ตระหนักและตื่นตัวในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้มี
โอกาสต่อยอดขยายโครงการสู่หน่วยงานอื่น
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 ๑. บุคลากรต้องทำงานประจำก่อนทำให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
และเวลาในการร่วมกิจกรรมมีน้อย
 ๒. บคุลากรมคีวามเคยชนิในการรบัประทานอาหารตามใจตวัเอง  เปน็พฤตกิรรมความเชือ่ทีม่มีานาน 
ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลง
 ๓. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัฒน์  และค่านิยมตามวัฒนธรรมตะวันตก  ทำให้ยาก
ต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม แหล่งอาหารแนวสุขภาพมีจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่หาซื้อยาก
ข้อเสนอแนะ
 ผู้นำองค์กรควรร่วมดำเนินการปฏิบัติการรักษ์หัวใจ ในที่ทำงาน และกำหนดเป็นนโยบายหรือ
ตัวชี้วัดของให้ทุกหน่วยงานในองค์กรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน้า ๕๔ 

   



สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

(Self Assessment Report Bureau Scorecard Warranty : SAR  BuSCW)

ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ)

เป้า 
หมาย

ผลการ
ดำเนิน 
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก

ผลการดำเนินงาน

มิติที่ ๑  มิติด้านประสิทธิผล
๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสนับสนุน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคดำเนินการ
ให้จังหวัดที่รับผิดชอบมีระบบบริหารจัดการ
และสนับสนุนตามมาตรฐานการพัฒนา
”อำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”

๔ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอน
ที่ ๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑.๒ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการ
ตามมาตรฐานสากล

๕ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 
๓

๓.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

๑.๓ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ที่เข้าถึงเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๔ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอน
ที่ ๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้
ประชาชนรับทราบการสื่อสารสาธารณะ
เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ
ของหน่วยงาน

๔ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอน
ที่ ๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑.๕ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ตามเกณฑ์
ในเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของ
หน่วยงาน (๙ โรคได้แก่ เอดส์/ ไข้หวัดใหญ่ 
วัณโรค /ไข้เลือดออก/อุจจาระร่วง/เบาหวาน/
ความดัน/บุหรี่/สุรา ในปี ๒๕๕๔)

๔ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 
๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม

๔ ๕ 
ขั้นตอน

ขัน้ตอนที ่
๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑.๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้เกิด
กลไกการบริหารจัดการการสื่อสารสาธารณะ
เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของ
หน่วยงาน

๔ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 
๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑.๘ ระดับความสำเร็จของการพยากรณ์โรคและ
ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ

๕ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 
๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๕๐ ๔.๘๐๐๐ ๒.๔๐๐๐

หน้า ๕๕
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ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
(ร้อยละ)

เป้า 
หมาย

ผลการ
ดำเนิน 
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก

ผลการดำเนินงาน

๑.๑๐ ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงาน
การประเมินผลโรคและภัยสุขภาพสำคัญ
ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

๔ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอน
ที่ ๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑.๑๑ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานของ
การจัดทำระบบบริหารจัดการองค์กร
ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล

๔ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 
๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑.๑๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานให้
บุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่กำหนด

๔ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 
๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ๑๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐

๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนประเมินความพึงพอใจของเครือข่าย  
ต่อผลิตภัณฑ์

๑๕ ๕
 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 
๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราช ๑๕ ๓.๗๕๐๐ ๐.๗๕๐๐

๓ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายรวม

๕ ร้อยละ ๙๘.๒๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๔ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน

๑๐ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 
๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

มิติที่ ๔  มิติด้านพัฒนาองค์กร ๒๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

๕ ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน
จัดทำระบบบริหารจัดการองค์กรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

๒๐ ๕ 
ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 
๕

๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

น้ำหนักรวม ๔ มิติ ๑๐๐ ๔.๙๐๐๐

๑.๙ ระดับความสำเร็จของการมีกลไกการ
ติดตามและประเมินผลในระดับต่างๆ 
ที่มีประสิทธิภาพ

๔ ๕ 
ขั้นตอน

ขัน้ตอนที ่
๕

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

 ซึง่ในแตล่ะตวัชีว้ดัมรีายละเอยีดของผลการดำเนนิงาน ปจัจยัสนบัสนนุความสำเรจ็ ปญัหาอปุสรรค 
ความตอ้งการรบัการสนบัสนนุจากหนว่ยงานสว่นกลางและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  และขอ้เสนอแนะตอ่การดำเนนิงาน 
ดังนี้

หน้า ๕๖ 

   



มิติที่ ๑  มิติด้านประสิทธิผล (น้ำหนักร้อยละ ๕๐) มีจำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุน
พื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  (SM๑๑๑)  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสนับสนุนสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ดำเนินการให้จังหวัดที่รับผิดชอบมีระบบบริหารจัดการและสนับสนุนตามมาตรฐานการพัฒนา   “อำเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” (น้ำหนักร้อยละ ๔) 
 สำนักโรคไม่ติดต่อโดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บร่วมกับกองแผนงานจัดทำแบบประเมินคุณลักษณะ
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (self assessment) พร้อมรายละเอียดตัวชี้วัดผลสำเร็จในคุณลักษณะที่ ๕ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานฯ 
ในแต่ละประเด็น  กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจัดทำและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์สำหรับใช้สนับสนุนการดำเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้กับ สคร. และจังหวัด ประกอบด้วย แนวปฏิบัติสำหรับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดบริการคัดกรองฯ, แนวทางการดำเนินงานป้องกัน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
โดยยึดชุมชนเป็นฐาน (CBI), แนวทางการดำเนินงาน “โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพ
ประชาชน”,  หลักสูตรและคู่มือวิทยากรการป้องกันเด็กจมน้ำ, คู่มือประชาชน รู้เท่าทันป้องกันเด็กจมน้ำ   และ
หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและคู่มือการสอน  ซึ่งจากการส่งแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
สคร.ที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของสำนักโรคไม่ติดต่อได้รับการตอบแบบสอบถามกลับ จำนวน ๗ แห่ง 
ได้แก่ สคร.ที่ ๑, ๒, ๖, ๘, ๙, ๑๑ และ ๑๒  ผู้ตอบเป็นนักวิชาการ จำนวน ๒๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙  
และเป็นหัวหน้างาน จำนวน ๘๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑  ผู้ตอบมีความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
สำนักโรคไม่ติดต่อ จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ และผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักโรคไม่ติดต่อ มีดังนี้ มีรูปแบบสะดวกต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ ๖๑.๑, เนื้อหาถูกต้องน่าเชื่อถือ มีช่องทางสื่อหลากหลายง่ายต่อการเข้าใจ รวดเร็วทันเวลา อยู่ในระดับมาก
รอ้ยละ ๕๐,  สามารถนำไปใชป้ระโยชนไ์ด ้อยูใ่นระดบัมาก รอ้ยละ ๔๔.๔ และเนือ้หาตรงกบัความตอ้งการ 
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๓๓.๓ 
 กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บพัฒนาศักยภาพของ สคร. โดยการขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายระดับนโยบาย
และท้องถิ่น  สคร. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในเบื้องต้นของจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และรายงานผลมายังกองแผนงานและสำนักโรคไม่ติดต่อเพื่อให้การสนับสนุนที่สอดคล้องกับปัญหาของ
พื้นที่และความต้องการของจังหวัด 
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 สำนักโรคไม่ติดต่อได้สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายผ่านการสัมมนาและการประชุม
เชิงปฏิบัติการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการจมน้ำ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 ขาดความต่อเนื่องของนโยบายและงบประมาณในการดำเนินงานป้องกัน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
ความต้องการรับการสนับสนุน   
 เป็นปีแรกที่ได้มีการดำเนินงานยุทธศาสตร์อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน รวมทั้ง
การถ่ายทอดนโยบายในช่วงแรกค่อนข้างล่าช้า ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะนำบทเรียนจากปี ๒๕๕๔ 
ไปพัฒนาต่อในปีถัดไป

หน้า ๕๗
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ข้อเสนอแนะ
 ควรจะมีความชัดเจนของนโยบายและการดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
แก่เครือข่ายต่างๆ
หมายเหตุ : สรุปภาพรวมปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานและบทเรียนก้าวสู่การพัฒนาและ
ควรขยายงานต่อที่ได้จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานอำเภอดีเด่นควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ได้นำลงไว้ในภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานวิชาการ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ (SM๒๑๑) สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการตามมาตรฐานสากล (น้ำหนักร้อยละ ๕)             
 กลุม่พฒันาวชิาการปอ้งกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัจัดทำกรอบโครงรา่งการผลติผลติภณัฑแ์ละ
จดัทำแผนปฏทินิกจิกรรมการปฏบิตังิานของการผลติผลติภณัฑข์องกลุม่ตา่งๆ ทีด่ำเนนิการในปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔  ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย 
Â   ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ ๑  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  กฎหมายและมาตรการ  
องค์ประกอบของมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดและเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  เช่น IHR, WHO, อนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
(WHO FCTC), EIA, HIA, PMQA, HA, ISO, Healthy work place เป็นต้น หรือมีมาตรฐาน ดังนี้ 
๑) มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน ๒) ผ่านการประชุม/ให้ความเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญ  ๓)  สอดคล้อง
กับนโยบายและหลักสากล  ๔) มีการกำกับติดตาม   ๕) มีการประเมินผล
 กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้นำโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ตามนโยบายรัฐบาล  ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมาจัดเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้  ซึ่งผลการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ
ฯ แล้วเสร็จ  ๑๐๐%   แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้     
Â  ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ ๓  องค์ความรู้ รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ 
และ/หรืออื่นๆ  นวัตกรรม (รูปแบบ) เทคโนโลยี
ขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐาน
 ๑. วิเคราะห์ความต้องการ และความจำเป็นในการผลิตองค์ความรู้, นวัตกรรม, เทคโนโลยี 
(Need analysis) ที่สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค
 ๒. มีการกำหนดกรอบแนวคิด พร้อมเขียนโครงการ/โครงร่างการทำงาน  โดยได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันกำหนด
 ๓. ดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ เน้นที่ผลผลิต
 ๓.๑ การออกแบบและจัดทำตัวต้นแบบขององค์ความรู้, นวัตกรรม, เทคโนโลยี  (Prototype) 
      ๓.๒ พัฒนาคุณภาพทางวิชาการของต้นแบบ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือใช้วิธีวิจัย   
ทดสอบความน่าเชื่อถือ
      ๓.๓ ทดลองใช้ (Try out) โดยดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายขององค์ความรู้, นวัตกรรม, เทคโนโลยี 
และสรุปผลองค์ความรู้, นวัตกรรม, เทคโนโลยี ที่เหมาะสม
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 ๔. เผยแพร่/ขยายผล องค์ความรู้, นวัตกรรม, เทคโนโลยี ที่ผลิตได้สู่ผู้เกี่ยวข้อง
 ๕. ประเมินผล และติดตามพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพขององค์ความรู้, นวัตกรรม, เทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง
 กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้นำโครงการจำนวน ๔ โครงการ  มาจัดเป็น
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ประกอบด้วย  ๑)  โครงการจัดทำหลักสูตรการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ๒) โครงการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ๓) โครงการพัฒนาระบบการกำกับและประเมินผลการจัดการ
ลดปัญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาความดันโลหิตสูงและเบาหวานอย่างครบวงจร ระยะที่ ๓ และ ๔) โครงการ
พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้แบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนชุมชน บุคคล และระบบบริการลดเสี่ยง 
ระยะที่ ๓ ซึ่งผลการดำเนินงานกิจกรรมของทั้ง ๔ โครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐% แต่ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้     
Â ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ ๔  มาตรฐาน แนวทาง คู่มือและหลักสูตร
มาตรฐานที่กำหนดไว ้        
 ๑. ดำเนินการตาม Minimal process  ที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม “การจัดทำ
แผนปฏบิตัริาชการ ๔ ป ีและแผนปฏบิตัริาชการประจำป ี๒๕๕๓ กรมควบคมุโรค ผา่นระบบ VDO Conference” 
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค
           กระบวนการ Minimal process มีดังนี้ ๑) มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้  ๒) มีการวิเคราะห์
บทบาทและนโยบายของกรมควบคุมโรค และบริบทของกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท ความต้องการ นโยบาย 
ความพร้อม)  ๓) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำร่างฯ (โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้)  ๔) มีการทบทวนเอกสารหลักฐานทางวิชาการสำคัญ  ๕) ให้น้ำหนักหลักฐานทางวิชาการ 
(Grade evidence) โดยผู้เชี่ยวชาญหรือเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  ๖) วางแนวทางประเมินและขยายผล
 ๒. กรณีหลักสูตรการฝึกอบรม ต้องมีรายละเอียดตามเอกสาร “หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝกึอบรม” ซึง่จดัทำโดยกรมควบคมุโรค ทีร่ะบไุวใ้นตวับง่ชีค้ณุภาพ มาตรฐานที ่๑  หลกัสตูรประกอบดว้ย 
๓ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ ๑)  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม ๒) มีการหาความจำเป็น
และความต้องการในการฝึกอบรม ๓) มีการประเมินเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตร
 กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้นำโครงการจำนวน ๒ โครงการ  
มาจัดเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ประกอบด้วย ๑) โครงการพัฒนาระบบการกำกับและประเมินผลการจัดการ
ลดปัญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาความดันโลหิตสูงและเบาหวานอย่างครบวงจร ระยะที่ ๓ และ ๒) โครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอเข้มแข็งในการป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อ   ซึ่งผลการดำเนินงานกิจกรรมของทั้ง ๒ โครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐% แต่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ 
Â ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ ๖ ข้อมูลอ้างอิง  ฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ  
องค์ประกอบของมาตรฐานการดำเนินงาน 
 ๑. วเิคราะหค์วามตอ้งการ และความจำเปน็ในการสรา้งขอ้มลูอา้งองิ, ฐานขอ้มลูโรคและภยัสขุภาพ 
(Need analysis) ที่สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกรมควบคุมโรค
 ๒. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลอ้างอิง, ฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ โดยข้อมูล
เหล่านั้นต้องได้มาตรฐาน และได้รับการเผยแพร่
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 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดเก็บ
       ๔. ประเมินผล และติดตามพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลอ้างอิง, ฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้นำโครงการจำนวน ๒ โครงการ  
มาจัดเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ประกอบด้วย ๑)  โครงการสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานจากการสำรวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และ ๒) โครงการจัดทำรายงานการสำรวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย ซึ่ง
ผลการดำเนินงานกิจกรรมของทั้ง ๒ โครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐% แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน
สากลที่กำหนดไว้     
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งข้อมูล/รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
โครงการ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 องคป์ระกอบของมาตรฐานสำหรบัผลติภณัฑไ์ดก้ำหนดหลงัจากจดัทำโครงการแลว้ ทำใหผ้ลติภณัฑ์
ไม่ได้มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
 ๑. ผู้เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการจัดทำองค์ประกอบของมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์
 ๒. ในปงีบประมาณตอ่ไปควรจะมกีารชีแ้จงรายละเอยีดองคป์ระกอบของมาตรฐานสำหรบัผลติภัณฑ์
ก่อนจัดทำโครงการ
 ๓. คณะผู้ประเมินจากภายนอกควรมีการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและตกลง
ในรายละเอียดของการตรวจประเมิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน
ตอ่ไป

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ (SM๒๑๓)  สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของสำนักโรคไม่ติดต่อที่เข้าถึงเครือข่ายและองค์กร
ทีเ่กีย่วข้อง (น้ำหนักร้อยละ ๔)
 กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำรวจผลิตภัณฑ์ของสำนักฯ ที่มีการผลิต 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ถึง พ.ศ.๒๕๕๔  และจัดทำฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์และกำหนดเครือข่าย
เป้าหมายและระยะเวลาที่จะถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสิ้น โดยใช้แบบรายงานผลงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
(ช่องที่ ๘ และ ๙)
Â  ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ ๒ ผลงานวิจัย ผลการสำรวจ ผลการประเมิน
 - รายงานผลการประเมินโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการ  ลดปัจจัยเสี่ยง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  (P๑ : Flagship ๑) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๒
 - การประเมินผลหลักสูตรเพื่อการว่ายน้ำเป็น การเอาชีวิตรอด  และหลักสูตรว่ายน้ำที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
Â  ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ ๓ องค์ความรู้ รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ และ/
หรืออื่นๆ  นวัตกรรม (รูปแบบ) เทคโนโลยี
 - รายงานสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ
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 - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อศูนย์อำนวยการความปลอดภัย                       
ทางถนน
 - รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่เป้าหมายระดับตำบล
ขยายสู่อำเภอเข้มแข็ง
 - รายงานผลการประเมินความสามารถในการจัดการปัญหาโรคเรื้อรังในระดับจังหวัด 
 - (รา่ง) หลกัสตูรการปรกึษาเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพลดเสีย่งลดโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัสำหรบั
บุคลากรสาธารณสุข
 - สถานการณ์การตกน้ำ จมน้ำของเด็กในประเทศไทย
 - การศึกษาองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด)
 - การศึกษาการพัฒนาต้นแบบการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน
 - รูปแบบป้องกันการจมน้ำของเด็กในพื้นที่นำร่อง
Â  ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ ๔ มาตรฐาน แนวทาง คู่มือและหลักสูตร
 - คู่มือการประเมินความสามารถในการจัดการปัญหาโรคเรื้อรังในระดับจังหวัด
 - คู่มือชุดความรู้การบริโภคเกิน ไม่ได้สัดส่วน”หวานเกิน มันเกิน เค็มเกิน”
 - คู่มือ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
 - คู่มือการประเมินการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึดพื้นที่เป้าหมายเป็นฐาน
 - แนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
 - แนวทางการดำเนนิงาน “โครงการสนองนำ้พระราชหฤทยัในหลวง ทรงหว่งใยสขุภาพ  ประชาชน” 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 - แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 - แนวทางการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึดพื้นที่เป้าหมายเป็นฐาน
 - หลักสูตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างบูรณาการ สำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับจังหวัด
 - หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและคู่มือการสอน
Â   ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ ๖ ข้อมูลอ้างอิง  ฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ   
 - รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๒ เรื่อง
 - รายงานผลการสำรวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย 
 - ฐานข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน
๑ ฐานข้อมูล
 กลุม่พฒันาวชิาการปอ้งกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัจดัทำแผนการถา่ยทอดผลติภณัฑ ์  สูเ่ครอืขา่ย  
และประสานผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการหรือ การเผยแพร่/
ถ่ายทอดสู่เครือข่าย  ทาง  www.thaincd.com

ANNUAL REPORT ๒๐๑๑
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ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 การถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ สามารถถ่ายทอดสู่เครือข่าย
ทาง www.thaincd.com ได้
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 ๑. มีบางผลิตภัณฑ์ในปี ๒๕๕๔ ไม่สามารถถ่ายทอดสู่เครือข่ายเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ
 ๒. ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของช่องทางต่างๆ ในการถ่ายทอดระหว่างผู้ปฏิบัติ ทีมประเมินและ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการรับการสนับสนุน
 ๑. การรายงานการผลิตผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดสู่เครือข่ายในภาพรวมระดับกรม
 ๒. การสำรวจความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ของทุกสำนักในภาพรวมระดับกรม
ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการกำหนดนิยามคำว่า “เครือข่าย/ช่องทางต่างๆ ในการถ่ายทอด” ให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับการดำเนินงานพร้อมกับทีมผู้ประเมิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผลเพื่อป้องกันควบคุมโรค   
และภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ (SM๓๑๑) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบการสื่อสารสาธารณะ
เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ ๔) 
 ๑. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ
ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและสื่อสารสาธารณะ ตามคำสั่งสำนักโรคไม่ติดต่อ ที่ ๑๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ 
๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔ และเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบและ
แนวทางการดำเนินงานสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ และจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงาน ฯ
 ๒. กลุม่สือ่สารความเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่เขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิารการพฒันาโครงสรา้งกลุม่สือ่สาร
ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อร่วมจัดทำ work flow และแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในระดับกรม
 ๓. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาในรายละเอียดของ
แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตัวในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔  ซึ่งสำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักในระดับกรม
 ๔. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมทดสอบแบบสอบถามฯ ณ สถาบันบำราศนราดูร
 ๕. สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรอกข้อมูลฯ ในโปรแกรมฯ และรวบรวมผลการรับทราบ
การสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมของ
กรมควบคุมโรคที่ได้จากแบบสอบถามฯ ซึ่งสรุปผลประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความรู้
เรื่องการป้องกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 ๖. กลุม่สือ่สารความเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่จดังานรณรงคแ์ละประชาชนกลุม่เปา้หมายไดร้บัทราบขอ้มลู
ขา่วสารความรูเ้รือ่ง การปอ้งกนั ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่จากงานรณรงค ์(รกัษห์วัใจ วถิคีรอบครวัไทยทีพ่อเพยีง) 
ร้อยละ ๙๘.๔๑ 
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 ๗. สำนักโรคไม่ติดต่อดำเนินการจัดงานรณรงค์รักษ์หัวใจ  วิถีครอบครัวไทยที่พอเพียง  ที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้เข้าร่วมงานรณรงค์ได้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเสี่ยงและความรู้ต่อการปฏิบัติตัว  ป้องกันควบคุมโรคหัวใจและ
หลอดเลือด จำนวน ๓๑๕ คน สรุปผลประเมินการรับทราบฯ ของกลุ่มเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ ๙๘
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 - นโยบายที่สนับสนุนการดำเนินงาน
 - การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการการสื่อสารความเสี่ยงของสำนักโรคไม่ติดต่อ
 - การประสานความร่วมมือกับสำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 - มีการประชุมปรึกษากันทั้งในรูปแบบห้องประชุม และการประชุมทางไกล  เพื่อทำความเข้าใจ
ไปพร้อมกันทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และ สคร.
ข้อเสนอแนะ
 - ควรคงตัวชี้วัดตัวเดิมไว้ประมาณ ๒-๓ ปีไม่ควรเปลี่ยนบ่อย เพื่อติดตามดูผลที่เปลี่ยนแปลง
 - ควรปรับข้อคำถามให้เข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์

ตวัชีว้ดัที ่๑.๕ (SM๓๑๒)  ระดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิการใหป้ระชาชนกลุม่เปา้หมายมคีวามรูต้ามเกณฑ์
ในเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของหน่วยงาน (๙ โรคได้แก่ เอดส์/ ไข้หวัดใหญ่/วัณโรค /ไข้เลือดออก/
อุจจาระร่วง/เบาหวาน/ความดัน/บุหรี่/สุรา ในปี ๒๕๕๔) (น้ำหนักร้อยละ ๔) 
 ๑. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ
ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและสื่อสารสาธารณะ ตามคำสั่งสำนักโรคไม่ติดต่อที่ ๑๒/๒๕๕๔  ลงวันที่ 
๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔ และเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน วิเคราะห์  กำหนดรูปแบบและแนวทาง
การดำเนินงานสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ และจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานฯ
 ๒. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาในรายละเอียดของ
แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตัวในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน 
ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักในระดับกรม
 ๓. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมทดสอบแบบสอบถามฯ ณ สถาบันบำราศนราดูร
 ๔. สำนกัเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธก์รอกขอ้มลูฯ ในโปรแกรมฯ และรวบรวมผลการมคีวามรูต้าม
เกณฑใ์นเรือ่งโรคและภยัสขุภาพทีส่ำคญัของประชาชนกลุม่เป้าหมายในภาพรวมของกรมควบคมุโรคทีไ่ด้
จากแบบสอบถามฯ  ซึ่งสรุปผลประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ที่สำคัญ ร้อยละ ๙๔.๙ 
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 - นโยบายที่สนับสนุนการดำเนินงาน
 - การดำเนินงานตามแผนงานโครงการการสื่อสารความเสี่ยงของสำนักโรคไม่ติดต่อ
 - การประสานความร่วมมือกับสำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 - มีการประชุมปรึกษากันทั้งในรูปแบบห้องประชุม และการประชุมทางไกล เพื่อทำความเข้าใจ
ไปพร้อมกันทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และ สคร.
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ข้อเสนอแนะ
 - ควรคงตัวชี้วัดตัวเดิมไว้ประมาณ ๒-๓ ปีไม่ควรเปลี่ยนบ่อย เพื่อติดตามดูผลที่เปลี่ยนแปลง
 - ควรปรับข้อคำถามให้เข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ (SM๓๑๓)   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
สขุภาพที่เหมาะสม (น้ำหนักร้อยละ ๔) 
 ๑. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ
ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและสื่อสารสาธารณะ ตามคำสั่งสำนักโรคไม่ติดต่อ ที่ ๑๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ 
๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔ และเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบและแนวทาง
การดำเนินงานสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ และจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานฯ
 ๒. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาในรายละเอียดของ
แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตัวในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน 
ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักในระดับกรม
 ๓. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมทดสอบแบบสอบถามฯ ณ สถาบันบำราศนราดูร
 ๔. สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรอกข้อมูลฯ ในโปรแกรมฯ และรวบรวมผลการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมของกรมควบคุมโรคที่ได้จากแบบสอบถามฯ 
ซึ่งสรุปผลประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕ 
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 - นโยบายที่สนับสนุนการดำเนินงาน
 - การดำเนินงานตามแผนงานโครงการการสื่อสารความเสี่ยงของสำนักโรคไม่ติดต่อ
 - การประสานความร่วมมือกับสำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 - มีการประชุมปรึกษากันทั้งในรูปแบบห้องประชุม และการประชุมทางไกล เพื่อทำความเข้าใจ
ไปพร้อมกันทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และ สคร.
ความต้องการรับการสนับสนุน
 - การสนับสนุนองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
 - ควรคงตัวชี้วัดตัวเดิมไว้ประมาณ ๒-๓ ปีไม่ควรเปลี่ยนบ่อย เพื่อติดตามดูผลที่เปลี่ยนแปลง
 - ควรปรับข้อคำถามให้เข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์
 - ข้อคำถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมควรต้องเน้นให้ประชาชนตอบตามพฤติกรรมจริง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ (SM๓๑๕) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้เกิดกลไกการบริหารจัดการการสื่อสาร
สาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของหน่วยงาน (น้ำหนักร้อยละ ๔) 
 ๑. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและสื่อสารสาธารณะ และสำนักโรคไม่ติดต่อได้มีการปรับโครงสร้าง
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และกำหนดบทบาทของกลุ่มต่างๆ ซึ่งกลุ่มพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบ
การสื่อสารความเสี่ยงและสื่อสารสาธารณะ
 ๒. กลุม่สือ่สารความเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่เชญิประชมุคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ
ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและสื่อสารสาธารณะ  เพื่อทบทวน วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบและแนวทาง
การดำเนินงานสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ  จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของสำนักฯ
ให้สอดคล้องกับกรมควบคุมโรค และจัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง
 ๓. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ โดยมี
สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานระดับกรมควบคุมโรค
 ๔. กลุม่สือ่สารความเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่ดำเนนิการถา่ยทอดแผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร ์และ road map 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผ่านช่องทาง E-mail  Address และมีการจัดทำ Road map ของกลุ่มพัฒนาการสื่อสาร 
ความเสี่ยงของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓
 ๕. สำนักโรคไม่ติดต่อได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสาร จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่
 ๑) ประชุมสื่อสารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในระหว่างวันที่  ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมเซียร์ รังสิต
 ๒) ประชุมโฆษกกรมควบคุมโรค รุ่น ๓ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๕๔
 ๖. สำนกัเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธร์ว่มกบัสำนกัวชิาการสว่นกลางรว่มกนัจดัทำกระบวนงานสือ่สาร
สาธารณะของกรมควบคมุโรค และสำนกัโรคไมต่ดิตอ่โดยกลุม่สือ่สารความเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่เขา้รว่มประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 ๗. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจัดทำระบบสารสนเทศเพื่องานสื่อสารสาธารณะของ
สำนกัโรคไมต่ดิตอ่ ไดแ้ก ่การจดัทำ Web site, การจดัทำระบบไหลเวยีนขอ้มลูขา่วสาร และจดัทำฐานขอ้มลูฯ 
เช่น เครือข่ายสื่อมวลชน, พฤติกรรมสุขภาพ, สื่อต้นแบบต่างๆ, ความรู้สำหรับประชาชน ฯลฯ
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 - การร่วมกันดำเนินการร่างกระบวนการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ
 - นโยบายการทำงานด้านสื่อสารของสำนักโรคไม่ติดต่อ
 - ระบบสารสนเทศเพื่องานสื่อสารสาธารณะของสำนักโรคไม่ติดต่อ  
ข้อเสนอแนะ
 ควรจะมีแนวทาง flow ของกลไกกระบวนงานด้านการสื่อสารในภาพรวมของกรมฯ ให้ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ (SM๕๑๑) ระดับความสำเร็จของการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ (น้ำหนัก
ร้อยละ ๕) 
 กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อการพยากรณ์โรคเบาหวาน  และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพยากรณ์โรคและ
ภัยสุขภาพ ที่ ๙/๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ และเชิญประชุมคณะทำงานพยากรณ์โรคและ
ภัยสุขภาพ  เพื่อวางแผนการดำเนินงานการพยากรณ์โรคเบาหวานของสำนักโรคไม่ติดต่อ จัดทำกรอบแนวคิด
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พยากรณ์โรคเบาหวานโดยการจัดหาข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์โรคเบาหวาน ได้แก่ 
ข้อมูลการป่วยข้อมูลการตาย ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง และจัดหาโปรแกรมทางสถิติที่สามารถทำการพยากรณ์
โรคเบาหวาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์โรค ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพยากรณ์โรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญจะใช้ Regression technique (Curve estimation) พยากรณ์โรคเบาหวานในเรื่องของ
การตาย การป่วย และปัจจัยสนับสนุนการเกิดเบาหวาน และนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะทำงาน
การพยากรณโ์รคและภยัสขุภาพและผูท้รงคณุวฒุใินการประชมุเชงิปฏบิตักิารณก์ารพฒันาระบบรายงาน
ในข่ายงานเฝ้าระวัง (การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ) และจัดทำรายงานการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ
ที่สำคัญฉบับสมบูรณ์เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๙ (SM๕๑๒) ระดับความสำเร็จของการมีกลไกการติดตามและประเมินผลในระดับต่างๆ 
ที่มีประสิทธิภาพ (น้ำหนักร้อยละ ๔) 
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ประเมินตนเองตามองค์ประกอบเกณฑ์ของการมีกลไกการติดตามและ
ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ จัดทำองค์ประกอบตามเกณฑ์กลไกการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ใหค้รอบคลมุตามเกณฑท์ีก่ำหนด   จดัทำแผนปรบัปรงุกลไกการตดิตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพให้
ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กำหนด  และดำเนินการตามแผนปรับปรุงกลไกการติดตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้มีกลไกการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ที่ระดับร้อยละ ๙๗ พร้อมสรุปบทเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงเสนอผู้บริหาร
ในปีต่อไป โดยมีข้อเสนอดังนี้
 ๑. โครงการฯที่นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงภายใต้มาตรฐาน COSO ควรมีลักษณะ 
เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายฯ, เป็นโครงการต่อเนื่อง และเป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณดำเนินการ
ตั้งแต่  ๕๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป
 ๒. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงควรจะเป็นการสำรวจความเสี่ยงโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
 ๓. การติดตามประเมินผลโครงการฯ  ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงควรมีการสื่อสารให้ผู้รับผิดชอบหลัก
ของโครงการรับทราบอย่างทั่วถึง  และมีการติดตามประเมินผลในรอบ ๖, ๙ และ  ๑๒ เดือนแก่ผู้บริหาร
สำนักและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทราบเพื่อนำข้อมูลไปประกอบและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 ผู้บริหารสำนักฯ หัวหน้ากลุ่มและผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญต่อการติดตามประเมินผลโครงการ
ทำให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 ๑) การกำหนดรายละเอียดของ Template ของหน่วยงานรับผิดชอบระดับกรมค่อนข้างช้าและ
ไมช่ัดเจน
 ๒) ไม่ควรนำระยะเวลา (วันที่) มากำหนดในการให้คะแนน 
 ๓) ระบบการรายงาน  Estimate  มักจะใช้การไม่ได้ในวันที่ครบกำหนดเวลาการรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ
ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการบูรณาการตัวชี้วัดให้มีจำนวนน้อยแต่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
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ตวัชีว้ดัที ่๑.๑๐ (SM๕๑๓) ระดบัความสำเรจ็ในการจดัทำรายงานการประเมนิผลโรคและภัยสขุภาพสำคญั
ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ (น้ำหนักร้อยละ ๔) 
 กลุม่บรหิารยทุธศาสตรจ์ดัทำโครงการพฒันาระบบกำกบัและประเมนิผลการจดัการลดปญัหา
โรคเรือ้รงั กรณศีกึษาความดนัโลหติสงูและเบาหวานอยา่งครบวงจร ระยะที ่๓” ซึง่เปน็โครงการตอ่เนือ่ง 
๓ ป ี(ตัง้แตป่งีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) และจดัทำแผนปฏทินิการปฏบิตังิาน ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ของโครงการดังกล่าวส่งให้กองแผนงาน  และดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือฯ 
ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น ๒ กรมควบคุมโรค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รบัทราบการนำเสนอขอ้มลูสถานการณโ์รคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั เปน็การแลกเปลีย่นขอ้มลูฯ สถานการณ ์แนวโนม้ 
และการดำเนินงานของโครงการที่ได้จากการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสรุปเป็นรายงานผลการประเมิน
ความสามารถในการจัดการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  กรณีศึกษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมความดันโลหิตสูงและเบาหวาน และเชิญประชุมคณะทำงานโครงการฯ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักโรคไม่ติดต่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณารายงานผลประเมินฯ 
โดยการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค  
คณะทำงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
 จากการดำเนินงานโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ พบว่า รายงานการประเมินผล
ของโครงการพัฒนาระบบการกำกับและประเมินผลการจัดการลดปัญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษาความดันโลหิตสูง
และเบาหวานอย่างครบวงจร  ได้ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับผ่าน ๑๐ องค์ประกอบดังนี้
 ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานการพัฒนาระบบกำกับและประเมินผลฯ ปี ๒๕๕๒
 ๒) วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการฯ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล
 ๓) โครงการและการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรค 
(พญ.ฉายศรี  สุพรศิลป์ชัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค)
 ๔) มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการฯ  โดยมีการจัดประชุมร่วมกันทั้งใน
ส่วนกลางและระดับพื้นที่
 ๕) มีการจัดทำเอกสารข้อตกลงการประเมินฯ ที่ชัดเจน โดยมีกรอบแนวคิดการประเมินฯ 
มีเครื่องมือประเมินฯ และมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 
 ๖)  มีการรักษาข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมในการประเมินและข้อมูลผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง
 ๗) มีการระบุกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการประเมินผล
[ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการฯ และเอกสาร (ร่าง) รายงานผลการประเมินฯ]  
 ๘) มีกระบวนการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมร่วมกันของ
คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และปรับปรุง (ร่าง) รายงานผลการประเมินฯ
 ๙)  มีการควบคุมกำกับรายงานความก้าวหน้าและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  และนำเสนอผลงาน
การประเมินต่อผู้บริหารหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
 ๑๐) มีข้อสรุป/ข้อเสนอแนะเพื่อนำสู่การกำหนดนโยบายหรือต่อยอดเพื่อพัฒนา / ส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
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ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 ๑. คณะที่ปรึกษาให้ความสำคัญในการร่วมดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งให้คำปรึกษาและติดตาม 
กำกับการดำเนินงานของคณะทำงานฯ อย่างสม่ำเสมอ  
 ๒. คณะทำงานฯ ให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้
มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๑ (SM๖๑๑) ระดับความสำเร็จการดำเนินงานของการจัดทำระบบบริหารจัดการองค์กร
ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล (น้ำหนักร้อยละ ๔)
 ๑. กลุ่มพัฒนาองค์กรจัดประชุมวิเคราะห์ลักษณะสำคัญขององค์กรได้ครบถ้วนและประเมินองค์การ
ดว้ยตนเอง ตามเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพการบรหิาร จดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานและจดัทำแผนพฒันาองคก์ร
ทั้ง ๗ หมวด ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 ๒. กลุ่มพัฒนาองค์กรจัดทำ  Road Map ของหน่วยงาน ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับระยะเวลาการบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมฯ
 ๓. กลุ่มพัฒนาองค์กรจัดประชุมทบทวน วิเคราะห์ลักษณะสำคัญขององค์กรและนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดี (OG) ปี ๒๕๕๔ ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม
ประเมินจันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค 
 ๔. กลุ่มพัฒนาองค์กรทบทวนและจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เข้าใจและเห็น ภาพรวมขององค์การตรงกันหมวด ในวันที่ 
๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค
 ๕. กลุ่มพัฒนาองค์กรดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานตามโปรแกรม Fundamental Level : FL และโปรแกรม Self Certify FL 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๖. กลุ่มพัฒนาองค์กรตรวจสอบการผ่านเกณฑ์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ โดยทบทวนประเมินองค์การ
ด้วยตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL 
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 ๑. ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและเป็นผู้นำในการดำเนินงาน
 ๒. ได้รับการสนับสนุนวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกในการให้ความรู้
 ๓. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือและร่วมกันประเมินองค์การด้วยตนเอง
 ๔. มีงบประมาณที่เพียงพอ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 ๑. การสื่อสาร ถ่ายทอดการดำเนินการจากระดับกรมฯ ล่าช้า ส่งผลต่อการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
 ๒. การปรับโครงสร้าง วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของหน่วยงาน  ทำให้การดำเนินงานไม่ชัดเจน  บุคลากร
ขาดการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
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 ๓. ระยะเวลาที่กรมฯ กำหนดในการติดตามผลการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ไม่สอดคล้องกับ
ที่ได้รับการถ่ายทอดและสื่อสารจากระดับกรม  ขาดความชัดเจน  ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ความต้องการรับการสนับสนุน
 ๑. การสือ่สาร ถา่ยทอดจากกรมฯ เพือ่ใหบ้คุลากร กรมฯ เกดิความเขา้ใจ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
มีส่วนร่วมและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์
 ๒. วิทยากรจากกรมฯ หรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในการให้ความรู้ เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะ
 หน่วยงานระดับกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง  ควรมีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรกรมฯ  ในการดำเนินงาน
และมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสถานการณ์  ไม่ล่าช้าและ
ควรมีเวลาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆและไม่จัดกระชั้นชิด

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๒ (SM๖๒๑) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานให้บุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด  (น้ำหนักร้อยละ ๔) 
 สำนักโรคไม่ติดต่อได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาองค์กรร่วมกับคณะทำงาน PMQA หมวด ๕ 
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลจัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ คู่มือแนวทางการประเมินสมรรถ
นะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากร ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรคกำหนดและจัดส่งให้  
พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนดำเนินการ (Action Plan) หรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๕๔ 
ของสำนักโรคไม่ติดต่อ 
 กลุม่พฒันาองคก์รจดัประชมุสือ่สารใหบ้คุลากรภายในสำนกัโรคไมต่ดิตอ่รบัทราบแนวทางและ
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะประจำปี ๒๕๕๔  เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินสมรรถนะในรอบที่ ๑ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) และรอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)  โดย
กลุม่เป้าหมายคือบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อและผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ 
ประเมินสมรรถนะบุคลากรในกลุ่ม  และรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่ได้มาจัดทำ
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) โดยผลการประเมินทั้ง ๒ รอบ 
บุคลากรทกุคนผ่านเกณฑ์ในระดับที่คาดหวังได้ร้อยละ ๑๐๐ 
 กลุ่มพัฒนาองค์กรดำเนินการตามแผนดำเนินการ (Action Plan) หรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปี ๒๕๕๔ ได้แก่ การส่งบุคลากรเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและการศึกษา 
สัมมนา ดูงาน ซึ่งปกติจะมีการติดตามความก้าวหน้าในทุก  ๓ เดือน
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ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 มีงบประมาณที่เพียงพอ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 ๑. การมอบหมายงานในบางกรณีไม่เหมาะกับศักยภาพของบุคลากร ทั้งความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
 ๒. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดตัวชี้วัด โดยเฉพาะระดับปฏิบัติที่รับผิดชอบ
ตวัชี้วัด ตั้งแต่ร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผลตัวชี้วัด
 ๓. ปญัหาในเรือ่งการประเมนิสมรรถนะ เนือ่งจาก ผูป้ระเมนิขาดความรู ้ความเขา้ใจและการวเิคราะห ์
เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน สามารถแปลงขอ้มลูนามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรมได ้และมกีารนำขอ้มลูจากการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ไม่มากพอ
 ๔. ในการพัฒนาบุคลากรนั้นไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และไม่มีการติดตามประเมินผล
หลงัการอบรม
 ๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน แต่เป็นการบันทึกในแบบฟอร์มที่กำหนดให้  
วัดไม่ได้  ดูจากอะไร ยกเหตุการณ์ตัวอย่างผลลัพธ์ที่เกิดได้หรือไม่ เป็นเชิงปริมาณ ยังขาดคุณภาพ
 ๖. แบบฟอร์มที่ใช้มีจำนวนมากเกินไป  ไม่เหมาะสม  บันทึกมากมายแต่ไม่ได้นำมาใช้ให้
เกิดประโยชน์เต็มที่
 ๗. การสื่อสารไม่ชัดเจน ไม่ทั่วถึง แต่ละช่วงขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยังไม่เกิด มีปัญหา 
การสื่อสารยังเป็นแบบ one-way ต้องพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารให้มาก ให้เข้าใจจนเกิดประสิทธิผล
ให้ได้
ความต้องการรับการสนับสนุน
 ควรปรับปรุงระบบรายงาน Estimate ให้ใช้กับ Web Browser ตัวอื่นได้ เช่น Firefox หรือ Safari
ข้อเสนอแนะ
 ๑. บุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่ ยังไม่ค่อยทราบการเขียนสรุปรายงานการประเมิน อาจจะสับสน 
แต่หลังจากได้ทำแล้ว จึงจะเข้าใจ พอได้ทำหลายครั้งจะรู้สึกว่าไม่ยาก มีความเข้าใจมากขึ้น
 ๒. บุคลากรยังไม่แน่ใจว่า แบบประเมินต้องทำทุกคนหรือไม่ เช่น เฉพาะข้าราชการ แล้ว
พนักงานราชการ ลูกจ้างโครงการ หรือลูกจ้างชั่วคราวต้องทำด้วยหรือไม่
 ๓. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรไม่มีความสำคัญเลย เนื่องจากไปผูกกับข้อจำกัด
ของเงนิทีจ่ดัสรรมาลงสำนกัฯ และในกระบวนการของสำนกัฯ เองกจ็ดัสรรลงตามกลุม่ ซึง่พอกลุม่ทีม่บีคุลากร
ที่มีฐานเงินเดือนน้อยอยู่รวมกัน การปรับเพื่อขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลากรในกลุ่มคนใดคนหนึ่งตามผล
การประเมนิการปฏบิตัริาชการตามความเปน็จรงิโดยเฉพาะคนทีม่ฐีานเงนิเดอืนมากทีส่ดุ กจ็ะมผีลกระทบ
อยา่งสงูกบัผูป้ฏบิตังิานรายอืน่ๆ อยา่งมากทำใหต้อ้งกลับมาปรบัลดคะแนนผลการปฏบิตัริาชการใหต้ำ่ลง
เพื่อสอดรับกับเงินที่ได้รับจัดสรรมา

หน้า ๗๐

   



มิติที่ ๒   มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) มีจำนวน ๑ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานวิชาการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัดที่ ๒  (SM๒๑๔)  ระดบัความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประเมินความพึงพอใจของเครือข่าย
ต่อผลิตภัณฑ์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) 
 ๑. กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดำเนินการสำรวจผลิตภัณฑ์ของ
สำนักโรคไม่ติดต่อ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ และจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ คัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ของสำนักที่จะถ่ายทอดใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑ ผลิตภัณฑ์ คือหลักสูตรการปรึกษา
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อนำมา
ประเมินความพึงพอใจ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนำมาประเมินความพึงพอใจ  และจัดทำแผนงาน
ประเมินความพึงพอใจของเครือข่ายต่อผลิตภัณฑ์
 ๒. กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฯ และเชิญประชุม  คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ  เพื่อพิจารณารายละเอียดของ
(ร่าง)  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
 ๓. กลุม่พฒันาวชิาการปอ้งกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงัจดัทำแบบประเมนิความพงึพอใจของ
เครอืขา่ยตอ่ผลติภณัฑ ์และจดัสง่แบบประเมนิความพงึพอใจฯ ใหแ้กเ่ครอืขา่ยเพือ่สอบถามความพงึพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อหลักสูตรการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สรุปผลดังนี้
 จากการอบรมหลักสูตรการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สำหรบับคุลากรสาธารณสขุ ระหวา่งวนัที ่๑๔ - ๑๗ มถินุายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอบนีา่เฮาส ์ถนนวภิาวดรีงัสติ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ มีเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๔๔ คน ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข
จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี, ที่ ๒ จังหวัดสระบุรี และที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น  
บคุลากรสาธารณสขุจากสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรุ ีปทมุธาน ีพระนครศรอียธุยา ลพบรุ ีอา่งทอง  
ชัยนาท เลย อุดรธานี ขอนแก่น และมหาสารคาม  และบุคลากรสาธารณสุขจากสถานบริการสาธารณสุข
ในเขตความรบัผดิชอบของสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัทัง้ ๑๐ แหง่ ผลการประเมนิเนือ้หาวชิาในภาพรวม  
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ  ๘๔.๓๒  และความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ  และเนื้อหาวิชา มีดังนี้ 
 - ความครอบคลุม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๑.๑๐
 - การจัดลำดับขั้นตอนเนื้อหาวิชา  มีความพึงพอใจร้อยละ ๗๖.๕๐
 - ความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลา  มีความพึงพอใจร้อยละ ๕๐.๐๐
 - ความน่าสนใจ  มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๑.๒๐                                           
 - การได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  มีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐
 - สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๗.๑๐
 และมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรม  ดังนี้
 ๑. ควรจะเพิ่มเวลาในการอบรมเป็น ๕ - ๖ วัน
 ๒. ควรจัดการอบรมเป็น ๒ ช่วง เพื่อจะได้ไม่ต้องจากสำนักงานมาหลายวัน
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ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 โครงการที่เลือกมาประเมินความพึงพอใจเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากเครือข่ายและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกลุ่มงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๒
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 โครงการส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการประเมินความพึงพอใจ ทำให้ไม่ทราบว่าเครือข่ายความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด
ความต้องการรับการสนับสนุน
 ต้องการความร่วมมือประเมินความพึงพอใจในทุกโครงการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของเครือข่ายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจทุกผลิตภัณฑ์

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)  มีจำนวน ๒ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๓  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม (น้ำหนักร้อยละ ๕) 
 สำนกัโรคไมต่ดิตอ่ดำเนนิการเบกิ - จา่ยงบประมาณในการดำเนนิงานแผนงาน/โครงการโรคไมต่ดิตอ่
และการบาดเจ็บ โดยดำเนินการได้ร้อยละ ๙๘.๒๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๔  ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน  (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) 
 ๑. มีการมอบหมายจากสำนักโรคไม่ติดต่อให้กลุ่มบริหารทั่วไปเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน  โดยคำสั่งสำนักโรคไม่ติดต่อ ที่ ๗/๒๕๕๔
 ๒. กลุ่มบริหารทั่วไปจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การจัดการระบบควบคุมภายในของสำนักโรคไม่ติดต่อ โดยคำสั่งสำนักโรคไม่ติดต่อ ที่ ๑๓/๒๕๕๔
 ๓. กลุ่มบริหารทั่วไปทำบันทึกข้อความการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ 
ต่อหัวหน้ากลุ่มฯ
 ๔. กลุ่มบริหารทั่วไปรายงานการประชุมของคณะทำงานที่มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผน
การปรับปรุงฯ และส่งหนังสือเวียนของคณะทำงานในการสั่งการให้กลุ่มต่างๆ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ
 ๕. สำนักโรคไม่ติดต่อมีกลไกการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวให้กองคลัง 
กรมควบคุมโรค 
 ๖. สำนักโรคไม่ติดต่อประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ๗. สำนักโรคไม่ติดต่อวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 ๘. สำนักโรคไม่ติดต่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมกายใน พ.ศ.๒๕๕๔ (ข้อ ๖)
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  ๙. สำนักโรคไม่ติดต่อดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล 
โดยวัดผลสำเร็จจากคะแนนรวมในมิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
กรมควบคุมโรค  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินงาน
 - ผู้บริหารของสำนักโรคไม่ติดต่อให้ความสำคัญในการจัดวางระบบควบคุมภายใน
 - มกีารตดิตามผลการดำเนนิงานตามแผนจากการประชมุคณะกรรมการบรหิารงานบคุคลของ
สำนักโรคไม่ติดต่อ
ความต้องการรับการสนับสนุน
 - ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานย่อย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดทำระบบควบคุมภายในของ 
หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม รวมทั้งสามารถเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานฯ ได้
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 - บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจต่อวิธีการและแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน
เท่าที่ควร  จึงอาจทำให้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงอาจยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจที่สำคัญของ
หน่วยงาน
 - ปริมาณงานประจำมาก ทำให้คณะผู้จัดทำไม่มีเวลาได้ทบทวนขั้นตอนการทำงานของกระบวนการ
จัดทำระบบควบคุมภายใน 
 - ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดทำระบบควบคุมภายใน

มิติที่ ๔ มิติด้านพัฒนาองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)  มีจำนวน ๑ ตัวชี้วัด
ตวัชีว้ดัที ่ ๕ ระดบัความสำเรจ็การดำเนนิงานจดัทำระบบบรหิารจดัการองคก์รผา่นเกณฑม์าตรฐานสากล 
(น้ำหนักร้อยละ ๒๐) 
 หมวด ๒ ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร   (การวัดตัวชี้วัดนี้ 
เพือ่ใหเ้หน็ความสอดคลอ้งของการถา่ยทอดเปา้หมายขององค์การไปสูร่ะดบับคุคล อยา่งนอ้ย ๑ กลุม่/ฝา่ย 
ซึ่งสำนักโรคไม่ติดต่อมอบหมายให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ตอบตัวชี้วัดและนำเอกสารมาแสดงในการตอบ
ตัวชี้วัดนี้) 
ผลการดำเนินงานหมวด ๒
 ๑. การจัดทำ Road Map ของสำนักโรคไม่ติดต่อ 
   กรมควบคุมโรคได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและ
ไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี ๒๕๖๓ 
ภายใต้พันธกิจและยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์  สำนักโรคไม่ติดต่อได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ยทุธศาสตร ์ เปา้ประสงค ์และกลยทุธ ์ ตลอดจนไดร้ว่มกนัพจิารณาและจดัทำ Road Map 
ปี ๒๕๔ - ๒๕๖๓ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
 ๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ี 
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ทำหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าและนักวิชาการของทุกกลุ่มจัดทำแผนงาน/
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โครงการโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อขออนุมัติดำเนินการฯ และ
กลุม่บรหิารยทุธศาสตรไ์ดว้เิคราะหแ์ผนงาน / โครงการโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ และจดัขออนมุตัติาม
ระบบบรหิารจดัการของกรมควบคมุโรคและจดัทำเปน็แผนปฏบิตัริาชการ (Action Plan) ภายใตย้ทุธศาสตร ์
๕ ยุทธศาสตร์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
 ๓. การติดตาม สื่อสาร และรายงานผลการดำเนินงานฯ 
   กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ทำหนังสือแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบหลักของกลุ่มต่างๆ  ให้รายงานผลการ
ดำเนนิงานแผนงาน/โครงการโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ตามแผนปฏบิตัริาชการ (Action Plan)  และ
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรคของ
สำนักโรคไม่ติดต่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มในระบบ Estimate
 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔.๑ สำนักโรคไม่ติดต่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จากกรมควบคุมโรค
 ๔.๒ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อและคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ถ่ายทอดและมอบหมาย
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ให้กับหัวหน้ากลุ่มต่างๆ
 ๔.๓ หัวหน้ากลุ่มต่างๆ ถ่ายทอดและมอบหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กับบุคลากรในกลุ่ม โดยแบ่งเป็น
งานตามยุทธศาสตร์และงานภารกิจของกลุ่ม  พร้อมทั้งกำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักและทีมงาน
ทีร่่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของงานยุทธศาสตร์และงานตามภารกิจ
 ๔.๔ บุคลากรของกลุ่มดำเนินงานและนำตัวชี้วัดงานตามยุทธศาสตร์  งานตามภารกิจ และงาน
ทีไ่ด้รับมอบหมายมาลงในแบบฟอร์มเพื่อเตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
 ๔.๕ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้ากลุ่มต่างๆ และ
หัวหน้ากลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๒ รอบ คือ 
รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) และรอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
 ๔.๖ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
ของสำนักโรคไม่ติดต่อมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เงินรางวัล และค่าตอบแทนอื่นๆ 
ในแต่ละรอบการประเมินฯ
ผลการดำเนินงานหมวด ๔
        ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน KM ของสำนักโรคไม่ติดต่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔
        ๒. การประเมินองค์กรด้วยตนเองด้านการจัดการความรู้ ทั้ง ๕ หมวด 
        ๓. กำหนดองค์ความรู้จำเป็น ๓ องค์ความรู้ จาก ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค
       ๔. คณะทำงาน KM  ของสำนักโรคไม่ติดต่อ คัดเลือกองค์ความรู้จำเป็น ๓ องค์ความรู้  มาจัดทำ
แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan)  ประกอบด้วย
 ๔.๑ การถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนครบวงจร 
และจัดทำรายงานการถอดบทเรียน  
 ๔.๒ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สนับสนุนบุคลากรทุกกลุ่มงานในสำนักฯ
 ๔.๓ กระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(โครงการจัดทำหลักสูตรฯ) และจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่และขยายผลต่อไป
ความต้องการรับการสนับสนุน
 ๑. ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและเป็นผู้นำในการดำเนินงาน
 ๒. ได้รับการสนับสนุนวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกในการให้ความรู้
 ๓. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือและร่วมกันประเมินองค์การด้วยตนเอง
 ๔. มีงบประมาณที่เพียงพอ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 ๑. การสื่อสาร ถ่ายทอดการดำเนินการ ล่าช้า ส่งผลต่อการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด
ทีก่ำหนด
 ๒. การปรับโครงสร้าง วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของหน่วยงาน  ทำให้การดำเนินงานไม่ชัดเจน  บุคลากร
ขาดการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
 ๓. ระยะเวลาที่กรมฯ กำหนดในการติดตามผลการดำเนินงานระดับหน่วยงานไม่สอดคล้อง
กับที่ได้รับการถ่ายทอดและสื่อสารจากระดับกรมฯ ขาดความชัดเจน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
 ๔. วิธีการกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นของสำนักฯ ไม่ชัดเจน 
 ๕. การสังเคราะห์ ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ต้องใช้เวลาและผู้มีประสบการณ์ช่วยพิจารณา
เพื่อให้องค์ความรู้ชัดเจนเข้าใจง่าย นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ความต้องการรับการสนับสนุน
 ๑. การสือ่สาร ถา่ยทอดจากกรมฯ เพือ่ใหบ้คุลากร กรมฯ เกดิความเขา้ใจ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
มีส่วนร่วม และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์
 ๒. วิทยากรจากกรมฯ  ในการให้ความรู้  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดผลสัมฤทธิ์
 ๓. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ แก่ คณะทำงานฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ข้อเสนอแนะ
 หน่วยงานระดับกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรกรมฯ ในการดำเนินงาน
และมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งต้องสื่อสารให้ชัดเจนและทั่วถึง  ตลอดจนการประเมินการสื่อสาร
เพือ่นำมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
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นโยบายและแนวทาง
การดำเนินงาน เฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ส่วนท ี่

๕



นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

 จากสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยแหล่งข้อมูลต่างๆ ในบทที่ ๓  ซึ่งพบว่า
 (๑) ภาระโรค (Burden of disease) จากกลุ่มโรคไม่ติดต่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปี ๒๕๔๒ 
ปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๕๒ โดยมีจำนวนปีแห่งสุขภาวะที่สูญเสียไป (DALY) สูงกว่ากลุ่มโรคติดต่อและ
กลุ่มการบาดเจ็บหลายเท่าตัว
 (๒) ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ อย่างเช่น การรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล  
การขาดการออกกำลังกาย  การบริโภคยาสูบ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่เป็นอันตราย
ตอ่สขุภาพมแีนวโนม้ลดลง แตก่ย็งัคงมรีะดบัความชกุทีสู่งอยู ่ และในขณะเดยีวกนัภาวะน้ำหนกัเกนิมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 (๓) อัตราป่วยในของโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด 
และหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์  อัมพาต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 (๔) อัตราตายของโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ อย่างเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด 
มีแนวโน้มทรงตัว แต่โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์  อัมพาต  กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ 
จนถึงปี ๒๕๕๓
 ดังนั้น สำนักโรคไม่ติดต่อจึงได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ ดังนี้
 ๑. เพิ่มคุณภาพการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิ โดยการสื่อสารความเสี่ยง การบูรณาการลดเสี่ยงโดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค) และส่งเสริมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง
 ๒. เพิ่มคุณภาพการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ โดยการเพิ่มคุณภาพและความครอบคลุมการคัดกรอง
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู รวมถงึขยายผลสูก่ารคดักรองโรคหวัใจและหลอดเลอืดนำไปสูก่ารจดัการ
ดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม
 ๓. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ในด้านการคัดกรองโรค  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การจัดการลดเสี่ยง  การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ
 ๔. พัฒนามาตรฐานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค (Community based Intervention ; CBI)
 ๕. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (BRFSS)  ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
จาก CDC - USA 
 ๖. ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังโรคเรื้อรังร่วมกับ สปสช. และเปน็
จักรกลที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ และยุทธศาสตร์
การจัดการภาวะอ้วนและน้ำหนักเกิน
 ๗. ร่วมผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือโซเดียมและนโยบายทดแทนการบริโภคไขมันทรานส์
ด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน
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 จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ 
(CDC/Atlanta) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีที่ ๑ ตาม Co-operative  Agreement Phase ๓ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการป้องกันและควบคุมโรค ประเภท Non-Research โดยในปี ๒๕๕๕ 
สำนักโรคไม่ติดต่อจะดำเนินการจำนวน  ๒ โครงการ ดังนี้
 ๑. Strengthening National Comprehensive and Integration Non - Communicable Diseases 
Prevention and Control System Development in Thailand 
 ๒. Surveillance and Information System Improvement for Road Traffic and other Unintentional 
injuries
 สำนักโรคไม่ติดต่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ภายใต้ผลผลิตที่ ๑ องค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ในกิจกรรมหลักที่ ๑.๑ 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐานแนวปฏิบัติ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 
๗ โครงการ,ผลผลิตที่ ๒ เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๘ โครงการ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก
ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๔ โครงการ และกิจกรรมหลักที่ ๒.๕ พัฒนา 
ประสาน สนับสนุนและประเมินศักยภาพระบบ กลไก เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพทั้งในและระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จำนวน ๔ โครงการ และผลผลิตที่ ๓ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ในกิจกรรมหลักที่ ๓.๒ 
ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีคุณภาพ จำนวน ๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ผลผลิตที่ ๑  องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ ๑.๑   ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย 
มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

โครงการขยายผลหลักสูตรการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง 
ลดโรคไม่ติดต่อ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

 กรมควบคมุโรคโดยสำนกัโรคไมต่ดิตอ่ตระหนกัถงึการแกไ้ขปญัหาสขุภาพโรคไมต่ดิตอ่ของประชาชน  
มุง่เนน้ทีก่ารปอ้งกนัและควบคมุปจัจยัเสีย่งทีเ่ปน็สาเหตุหลกัของการเกดิโรค โดยเฉพาะในกลุม่เสีย่งควรมี
การสนบัสนนุใหเ้กดิกระบวนการจดัการตนเองในการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมสขุภาพ และไดจ้ดัทำโครงการ
จัดทำหลักสูตรการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง  ลดโรคไม่ติดต่อสำหรับบุคลากร
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยมีการทดลองใช้หลักสูตรฯ กับบุคลากรสาธารณสุขในเขตของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ ,๒ และ ๖ ผลจากการดำเนินงานบุคลากรสาธารณสุขมีความพึงพอใจต่อ
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หลักสูตรฯ  ในระดับมากและมากที่สุดร้อยละ ๘๕  และเห็นว่าเนื้อหาหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการ
ใหบ้รกิารปรกึษาในคลนิกิเบาหวาน ความดนัโลหติสงู และคลนิิก DPAC ได ้จงึควรมหีลกัสตูรการปรกึษาฯ 
สำหรบัพฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุใหส้ามารถใหก้ารปรกึษาเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ
เพือ่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
วัตถุประสงค์
 ๑. เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุในการปรกึษาเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ติดต่อ 
 ๒. เพือ่ปรบัปรงุหลกัสตูรการปรกึษาเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพลดเสีย่งลดโรคไมต่ดิตอ่
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. ศึกษาทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรฯ
 ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ / คณะดำเนินงานโครงการฯ ขยายผลหลักสูตรการปรึกษาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อสำหรับบุคลากรสาธารณสุข    
 ๓. ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรฯ
 ๔. จัดอบรมหลักสูตรฯ แก่บุคลากรสาธารณสุข จำนวน ๑๒๐ คน
 ๕. ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ 
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 บุคลากรสาธารณสุขจาก สคร. ๙ เขต กรุงเทพมหานคร และ สสจ.ในเขตปริมณฑล 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. บุคลากรสาธารณสุขมีศักยภาพในการให้บริการการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ 
 ๒. ได้หลักสูตรการปรึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ  สำหรับ
บุคลากรสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)    

โครงการจัดทำคู่มือพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ด้านการป้องกัน 

ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 เดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เกิดมหาอุทกภัยในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง สำนัก
โรคไม่ติดต่อได้รับนโยบายเร่งด่วนจากอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์) 
ให้ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหลังภาวะน้ำลด โดยเน้นหนักเรื่องการป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อจึงได้จัดทำโครงการจัดทำคู่มือและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วย
บริการระดับปฐมภูมิในการดูแลประชากรทั้งระดับบุคคล ชุมชน และสังคมด้านการป้องกัน ควบคุมโรค 
ส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การพื้นฟูสภาพ และจัดการปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุน
ให้เกิด “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ”

หน้า ๗๙

ANNUAL REPORT ๒๐๑๑



วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อจัดทำคู่มือการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของบุคลากรในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. ศกึษา ทบทวน องคค์วามรูเ้กีย่วกบัการดำเนนิงานของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบล (รพ.สต.) 
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ๒. แตง่ตัง้ทีป่รกึษาฯ/คณะทำงานในการดำเนนิงานจดัทำคูม่อืการดำเนนิงานของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล  (รพ.สต.) ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาฯ/คณะทำงานในการดำเนินงานจัดทำคู่มือการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  (รพ.สต.)  ด้านการป้องกัน  ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ๔. จัดทำรูปเล่มเพื่อเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน ๕๐๐ เล่ม แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๕. ประชมุเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการใชคู้ม่อืการดำเนนิงานโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบล (รพ.สต.) 
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับบุคลากรของ รพ.สต. จำนวน ๕๐๐ แห่ง
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 บคุลากรจากสำนกัโรคไมต่ดิตอ่, สำนกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที ่๑ - ๑๒, สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
(สสจ.), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล)  และผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ได้คู่มือการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด้านการป้องกัน ควบคุม
โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั สนบัสนนุใหก้บับคุลากรของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลไดเ้กดิความรู ้ ความเขา้ใจ 
ความตระหนัก และสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อได้อย่างเหมาะสม

โครงการสังเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
ของโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

 จากการดำเนินงานการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
จนถึงปัจจุบันเป็นการดำเนินงานเชิงรุกที่เน้นประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นระบบ มีคุณภาพสามารถ
แสดงถึงความชุกของโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปัจจัยเสี่ยง หรือสถานะสุขภาพในระดับประชากร 
เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญ และเพื่อสร้างฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบในเรื่องดังกล่าว ในประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคคือวัยแรงงานและวัยสูงอายุ รวมทั้งข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง ความครอบคลุมและคุณภาพ
ของระบบบริการสุขภาพ  ซึ่งสามารถจำแนกประชาชนออกเป็นกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตามปัจจัยทางพฤติกรรมเสี่ยง
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ทำใหก้ารกำหนดยทุธศาสตรเ์ปน็ไปในทศิทางทีถ่กูตอ้งตรงกบัสภาพปญัหา ตลอดจนใชเ้ป็น
เครือ่งมอืสำหรบัการตดิตามประเมนิผลงานกจิกรรมโครงการตา่ง ๆ  ในการปอ้งกนัและควบคมุโรคทีส่ามารถ
รับประกันผลสำเร็จของงานได้มากยิ่งขึ้น  ในปี ๒๕๕๓ กรมควบคุมโรคอนุมัติให้สำนักโรคไม่ติดต่อ

หน้า ๘๐

   



ดำเนินงานสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
และโรคไม่ติดต่อจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากปี ๒๕๕๓  โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึก
ในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุข  เพื่อนำผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการ และประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อให้ได้รายงานผลการศึกษาเชิงลึกเฉพาะเรื่อง อย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อหรือ
พฤติกรรมเสี่ยงฯ และ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)  เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ
 ๒. เพื่อให้ได้สาระข่าวแก่กลุ่มประชากรทั่วไป ๓ เรื่อง ได้จากการสำรวจฯ ในปี ๒๕๕๓  ให้แก่
ประชาชนในการจัดการดูแลตนเอง รวมทั้งนำเสนอผลการสำรวจฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
แก่สาธารณชน
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิชาการกลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ
 ๒. เขียนรายงาน
         ๒.๑ เขียนรายงานผลการศึกษาเชิงลึกเฉพาะเรื่อง อย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ
หรือพฤติกรรมเสี่ยงฯ
         ๒.๒ เผยแพร่การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ทำการสำรวจในปี  ๒๕๕๓ 
ในรูปแบบต่างๆ  ๓ เรื่อง
 ๓. จ้างบริษัทเอกชนพิมพ์รายงาน
             - จ้างออกแบบกราฟฟิกส์จัดพิมพ์รายงานการวิจัยเชิงลึก ๒ เรื่อง และจัดส่งเอกสาร
            - จ้างออกแบบกราฟฟิกส์สื่อเผยแพร่ ๓ เรื่องและจัดส่งเอกสาร
            - จ้างแปลรายงานการสำรวจ ปี ๒๕๕๓ เป็นภาษาอังกฤษ
            - ดำเนินการต่ออายุ (renew) การเช่าโปรแกรม SAS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจฯ (user)
 ๔. ต่ออายุ Domain และปรับปรุง website ของสำนักโรคไม่ติดต่อ พร้อมดูแลระบบ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 บุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. มรีายงานการวเิคราะหเ์ชงิลกึทีไ่ดจ้ากการสำรวจพฤตกิรรมเสีย่งและปจัจยัเสีย่งตา่ง ๆ  อยา่งนอ้ย 
๒ เรื่อง 
 ๒. มีแผ่นพับหรือโปสเตอร์เผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง 
 ๓. ข้อมูลได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรม Data Base และ Web Base ของ
สำนักโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัจจุบัน
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โครงการพัฒนาข้อคำถามการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เน้นการสร้างระบบข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง
ของประชากรวัยแรงงานและวัยสูงอายุ รวมทั้งความครอบคลุมและคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ ด้วย
การดำเนนิการสำรวจตวัอยา่งในกลุม่ประชากรเปา้หมายดงักลา่วทกุป ี โดยใชร้ะเบยีบวธิกีารสำรวจและ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องตามทฤษฎีการสำรวจตัวอย่าง เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่เกิดจาก
การสุ่มตัวอย่าง  พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อควบคุมความผิดพลาด
ที่มาจากสาเหตุอื่นๆ ในอันที่จะได้ข้อมูลพื้นฐานหลักสำคัญที่มีคุณภาพและความเชื่อถือได้ เมื่อดำเนินการ
สำรวจเป็นประจำทุกปี จะทำให้เกิดระบบข้อมูลสาธารณสุขสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคที่สมบูรณ์ 
มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในประชากรอย่างต่อเนื่อง  การจัดสร้างระบบข้อมูลและการพัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุข
ในสว่นนีจ้ดัวา่เปน็การลงทนุทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคมในระยะยาว ทัง้นีเ้นือ่งจากระบบขอ้มลูดงักลา่ว
เป็นประโยชน์ร่วมกันในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงาน ในระบบสุขภาพทั้งในระดับชุมชน 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วัตถุประสงค์
 เพือ่จดัเตรยีมขอ้คำถามสำหรบัการสำรวจการเฝา้ระวงัพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจบ็ เพือ่จดัทำเนือ้หาแบบสมัภาษณก์ารสำรวจพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ 
(ฉบับร่าง) 
 ๒. จัดส่งแบบสัมภาษณ์ฯ (ฉบับร่าง) ให้นักวิชาการสาธารณสุขของสำนักโรคไม่ติดต่อ ๓๒ ชุด, 
สคร.๑-๑๒ และ สสจ. ๗๖ จังหวัดๆ แห่งละ ๑ ชุด และคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  รวม ๔ กลุ่ม เพื่อพิจารณาแก้ไข และเสนอแนะเพิ่มเติม
 ๓. จัดการประชุม ๑ ครั้งเพื่อพิจารณาข้อคำถามในแบบสัมภาษณ์ฯ ชุดเดิม โดยมีนักวิชาการ
สาธารณสุขจากสำนักโรคไม่ติดต่อ  ๓๒ คน สคร.ที่ ๑-๑๒ จำนวน ๑๒ คน และ สสจ.๗๖ จังหวัด จำนวน 
๗๖ คน รวม ๑๒๐ คน เข้าประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแบบสัมภาษณ์ฯ  
 ๔. จดัประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบเฝา้ระวงัพฤตกิรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ จำนวน 
๒๐ คน ๒ ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแบบสัมภาษณ์ฯ ก่อนการทดสอบภาคสนาม
 ๕. ทดสอบแบบสัมภาษณ์ฯ ภาคสนาม ๑ ครั้ง
 ๖. สรุปและจัดทำแบบสัมภาษณ์ฯ ฉบับสมบูรณ์ และแจ้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ 
เพื่อทราบ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 บุคลากรจากสำนักโรคไม่ติดต่อ, สสจ. และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. มีแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เพื่อใช้่ดำเนินการสำรวจในปี ๒๕๕๖ 
 ๒. ได้ความร่วมมือการดำเนินงานทางวิชาการระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
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โครงการติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัย
เพื่อสนับสนุนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน

 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ในการกำหนดให้ “ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓  เป็นทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน”  มอบให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทำแผนปฏิบัติการแบบ
บรูณาการการดำเนนิงานจากทกุภาคสว่น โดยกำหนดเปา้หมายลดอตัราการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน
ต่ำกว่า ๑๐ คนต่อประชากรแสนคนในปี  ๒๕๖๓ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการในปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓  มี ๘ ประการ ซึ่ง ๑ ใน ๘ ประการ คือ การส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย 
ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวง กำหนดให้
พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และให้หัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
มีมาตรการส่งเสริมให้พื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อความปลอดภัย
ของบคุลากรและเปน็แบบอยา่งทีด่แีกป่ระชาชนในการปฏบิตัิตามกฎหมาย และเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ผ่านทางบุคลากรสาธารณสุข  จัดระบบการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุ 
วัตถุประสงค์
 เพือ่ประเมนิผลการสวมหมวกนริภยัในพืน้ทีก่ระทรวงสาธารณสขุ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
กิจกรรม / แผนการดำเนินงาน
 ๑. จัดประชุมคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญ และวางกรอบการประเมิน
 ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ๓. บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 ๔. สรุปผลการดำเนินงาน
 ๕. เผยแพร่ผลการประเมิน ต่อผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 บุคลากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ./รพศ./รพท./รพช.) และ สคร.๑-๑๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงานเป็นพื้นที่ต้นแบบหรือพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานให้พ้ืนที่
กระทรวงสาธารณสุขเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย เพื่อสนับสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตาม
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
 ๒. มแีนวทางการดำเนนิงานสง่เสรมิการสวมหมวกนริภยัของเดก็ เพือ่ใชใ้นการดำเนนิงานสง่เสริม
การสวมหมวกนิรภัยของเด็กในอนาคต ที่จะมีการทดลองการใช้รูปแบบและประเมินผลการดำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
 ๓. มีสื่อต้นแบบที่มีเนื้อหา/รูปแบบ/ประเภท ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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โครงการประเมินผลแผนงาน/โครงการ
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

 สำนักโรคไม่ติดต่อปรับวิสัยทัศน์   ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
กรมควบคุมโรค การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ภายใต้ 
๕ ยุทธศาสตร์  และเพื่อประเมินความสำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์โครงการฯ ต่อตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และ
ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรส์ำนกัโรคไมต่ดิตอ่  รวมทัง้ปญัหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะ ทำใหไ้ดม้าซึง่
สารสนเทศที่ใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้สำนักโรคไม่ติดต่อใช้ประกอบการทบทวนและพัฒนาการดำเนินงาน
และการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จึงจัดทำ
โครงการประเมินผลแผนงาน/โครงการ การดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้น 
วัตถุประสงค์
 ๑. เพือ่ประเมนิผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการการดำเนนิงานปอ้งกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่
และการบาดเจ็บในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ 
 ๒. ติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานแผนงาน/โครงการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. กำหนดประเด็น ทิศทาง และกรอบการในการประเมินผลฯ
 ๒. จัดทำแบบสอบถามประเมินฯ
 ๓. เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 ๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการประเมินฯ
 ๕. ประชุมสรุปและจัดทำรายงานการประเมินผลฉบับสมบูรณ์
 ๖. จัดพิมพ์รายงานการประเมินผลฉบับสมบูรณ์
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 มีรายงานการประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการการดำเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการวางแผนและบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

หน้า ๘๔

   



โครงการจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๔

 สำนกัโรคไมต่ดิตอ่ไดร้วบรวมผลการดำเนนิงานเฝา้ระวงั ปอ้งกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่และ
การบาดเจบ็ตามแผนปฏบิตัริาชการประจำป ี ผลงานตวัชีว้ดัตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการกรมควบคมุโรค
ของสำนักโรคไม่ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  นำมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเครือข่าย นิสิต นักศึกษา  ตลอดจนประชาชนผู้สนใจข้อมูลด้านโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม   
วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บประจำปี  และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
 ๒. เพือ่เผยแพรข่อ้มลูผลการดำเนนิงานปอ้งกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ใหก้บั
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  นิสิต  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑.  รวบรวมข้อมูลต่างๆ และผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 ๒. จัดทำ (ร่าง) รายงานประจำปี ๒๕๕๔ เสนอผู้บริหารสำนักโรคไม่ติดต่อให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมและทำการแก้ไข/ปรับปรุง  และจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่
 ๓. ส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๔  และแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. รวบรวมผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจฯ เสนอผู้บริหารสำนักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ได้รายงานประจำปี ๒๕๕๔ ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ รวมทั้งนำข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษาหรือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ผลผลิตที่ ๒  เครือข่ายเป้าหมายได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ
จัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

หน้า ๘๖
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โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ
ใหผ้า่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน สำนกังาน ก.พ.ร. ไดว้างแนวทางการดำเนนิการ 
หรือ Roadmap ไว้เป็นขั้นตอน โดยให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการพัฒนาองค์การให้ผ่านเกณฑ์ ปีละ
๒ หมวด จนครบทั้งหมด ๖ หมวดในปี ๒๕๕๔ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  มุ่งเน้นให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการที่ดีที่ส่วนราชการได้
ดำเนินการมาแล้ว เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์การ และได้รับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  (Fundamental Level: FL)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สำนักโรคไม่ติดต่อได้นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมิน
องค์การด้วยตนเอง (Self - Assessment) และเป็นบรรทัดฐานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงองค์การ และได้รับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level: FL)  เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับ
มาตรฐานเทียบเท่าสากล
วัตถุประสงค์
 เพือ่พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของสำนกัโรคไมต่ิดตอ่ใหผ้า่นการตรวจรบัรองตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level: FL)
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. จัดทำ Road Map การพัฒนาองค์กรของสำนักโรคไม่ติดต่อ
 ๒. วิเคราะห์องค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตาม
โปรแกรม Fundamental Level : FL และ โปรแกรม Self Certify FL หมวด ๑ - ๗ 
 ๓. จัดทำลักษณะสำคัญองค์กรให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 ๔. จัดลำดับความสำคัญ OFI และนำไปกำหนดกรอบการจัดทำแผนปรับปรุง OFI  
 ๕. จัดทำ (ร่าง) แผนงานพัฒนาองค์กรทุกหมวดและสื่อสารเพื่อประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนงาน
การพัฒนาองค์กรให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับในหน่วยงานรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 ๖. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการพัฒนาองค์กร 
 ๗. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนาองค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อพิจารณา
พร้อมมอบหมายกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพจัดทำแผนพัฒนาองค์กรหมวด ๑ - ๗ พร้อมมอบอำนาจ
ให้แต่ละเจ้าภาพสรรหา และแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบของแต่ละหมวดของตนเอง 
 ๘. คณะทำงานฯ หมวด ๑ - ๗ ดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การ ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
 ๙. คณะทำงานพัฒนาองค์กรรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือนในการประชุมผู้บริหารสำนัก และ
คณะกรรมการบริหารสำนักโรคไม่ติดต่อ
 ๑๐. ตรวจสอบการผ่านเกณฑ์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ 
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 ๑๑. สรปุรายงานผลการดำเนนิการ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะปรบัปรงุกระบวนงาน จดัทำแผนปรบัปรงุฯ 
และดำเนินการตามแผน รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง 
 ๑๒. คณะกรรมการบริหารสำนักโรคไม่ติดต่อประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรในประเด็นกระบวนการทำงาน ระบบการบริหารจัดการแผนงาน ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการทำงานเป็นทีมของคณะทำงานแต่ละหมวด
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 บุคลากรทุกคนของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         ๑. สำนักโรคไม่ติดต่อได้ดำเนินการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self- Assessment) ซึ่งจะทำให้
ผู้บริหารทราบว่าหน่วยงานของตน มีความบกพร่องในเรื่องใด เพื่อจะได้กำหนดวิธีการ เป้าหมายที่ชัดเจน 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้น
       ๒. สำนักโรคไม่ติดต่อ สามารถนำเกณฑ์ PMQA ไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการการดำเนินการ 
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงาน ให้สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ทั้งผลผลิตและบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       ๓. สำนักโรคไม่ติดต่อ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
สว่นเสีย

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อ

 บุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของ
สำนักโรคไม่ติดต่อที่ว่า “เป็นองค์การชั้นนำด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจบ็ของประเทศทีส่งัคมเชือ่ถอืและไวว้างใจ ภายใน ป ี๒๕๕๘ และระดบันานาชาต ิภายใน ป ี๒๕๖๓” 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ได้มาตรฐานสากล ประกอบไปด้วยเป้าประสงค์หลัก ๒ เป้าประสงค์ ได้แก่ ๖.๑ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และมีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล และ ๖.๒ บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีจิตใจให้บริการ 
จงึไดจ้ดัทำโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรขึน้ เพือ่ใหบ้คุลากรมกีารพฒันาสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพ
ของตนเองพร้อมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของสำนักโรคไม่ติดต่อ
วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและภารกิจของ
สำนักโรคไม่ติดต่อ
 ๒. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. ส่งบุคลากรเข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ/การบริหาร/
วิชาการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นำเสนอผลงานระดับชาติ
 ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ ด้านโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บและด้านอื่นๆ
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 ๓. ประชุมเตรียมความพร้อมเป็น Focal point การจัดการความรู้ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
 ๔. จัดซื้อเอกสารวิชาการด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บและอื่นๆ ให้ห้องสมุดสำนักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 บุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 สำนกัโรคไมต่ดิตอ่มบีคุลากรที่ไดร้บัการพฒันาสมรรถนะใหต้รงกบัศกัยภาพของตนเองและสามารถ
พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้

โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนที่การดำเนินงาน (Road Map) 
ตลอดจนการปรับโครงสร้างของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 กรมควบคมุโรคปรบัวสิยัทศัน ์พนัธกจิ และยทุธศาสตร ์ตลอดจนแผนทีก่ารดำเนนิงาน (Road Map) 
โดยมุ่งเน้นในการเป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ  เพื่อปกป้องประชาชนจาก
โรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี ๒๕๖๓  และได้ปรับโครงสร้างการทำงานของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักโรคไม่ติดต่อมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนที่การดำเนินงาน (Road Map) ที่วางไว้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนที่การดำเนินงาน (Road Map) ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 ๒. เพื่อทบทวนการปรับโครงสร้างของสำนักโรคไม่ติดต่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนที่การดำเนินงาน (Road Map) ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนที่การดำเนินงาน (Road Map) 
ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
 ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปรับโครงสร้างของสำนักโรคไม่ติดต่อ 
 ๔. ประชมุสรปุผลการดำเนนิงาน ทบทวนยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์แผนทีก่ารดำเนนิงาน (Road Map) 
ตลอดจนการปรับโครงสร้างของสำนักโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
         - ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค
         - บุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ได้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนที่การดำเนินงาน (Road Map) ตลอดจนโครงสร้างของสำนักโรคไม่ติดต่อ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ที่ผ่านการทบทวนและปรับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกรมควบคุมโรคและบริบท
ที่เปลี่ยนไป
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โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปี ๒๕๕๕

 ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีได้มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการ
แบบมุง่เนน้ผลสมัฤทธิเ์ชงิยทุธศาสตร ์โดยไดก้ำหนดใหห้น่วยงานตอ้งมกีารกำหนดเปา้หมาย กลยทุธแ์ละ
แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกันไปเป็นระดับโดยเจตนารมณ์ให้การดำเนินงานของภาครัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้สำนักโรคไม่ติดต่อสามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ
และอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการให้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์และ
พันธกิจของกรมควบคุมโรค
วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารการเงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และธุรการ ของสำนัก
โรคไม่ติดต่อให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 ๒. เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้การดำเนินงานด้านบริหาร
การเงิน งานธุรการ เกิดประสิทธิภาพ
 ๓. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. งานธุรการทั่วไป ได้แก่ งานสารบรรณ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
ดำเนินงานด้านงานพิมพ์ต่างๆ ให้ทันเวลาและถูกต้องตามระเบียบ
 ๒. งานการเงินและบัญชี ได้แก่ บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินตามโครงการ ควบคุมกำกับให้เป็นปัจจุบัน
ตามระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และรวบรวมหลักฐาน
ทางการเงินทุกหมวดรายจ่าย และจัดทำบัญชีเงินงบประมาณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 ๓. งานพัสดุ/ยานพาหนะ ได้แก่ จัดซื้อ/จัดจ้าง จัดหาพัสดุ-ครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนและการเบิกจ่าย
และรายงานผล สามารถตรวจสอบได้ทันที  การจัดหารถยนต์ราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
เจา้หน้าที่
 ๔. งานการเจ้าหน้าที่  ได้แก่ งานเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ การตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการ / ลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติเลื่อนขั้น 
งานเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ/ โอนย้าย/ ยืมตัว และลาออก การจัดทำทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่ภายใน
สำนกัโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 บุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพ
 ๒. ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ของสำนักโรคไม่ติดต่อให้เป็นไปอย่างประหยัด เหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

กิจกรรมหลักที่ ๒.๕ พัฒนา ประสาน สนับสนุนและประเมินศักยภาพระบบ กลไก เครือข่ายการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทั้งในและระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

 การขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี ๒๕๖๓ จำเป็นจะต้องมีแผนที่นำทางที่มี
ความชัดเจน ยุทธศาสตร์ที่ดี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอนนำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายเดียวกัน  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้จัดทำแผนทศวรรษความปลอดภัย
ทางถนนขึ้น ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติกา
ร เพือ่ใหส้อดรบักบัแผนทศวรรษตอ่ไป สำนกัโรคไมต่ดิตอ่ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการปอ้งกนัการบาดเจ็บ  
กระทรวงสาธารณสขุ  ทำหนา้ทีห่ลกัในการประสานงานดา้นการปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางถนนกบัหนว่ยงานทัง้
ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ให้มีความถูกต้อง เป็นเอกภาพ และใช้นิยามการตายที่เป็นสากล เพื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติได้ รวมทั้ง
บูรณาการแผนการดำเนินงานป้องกันร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
วัตถุประสงค์
 ๑. เพือ่บรูณาการงานปอ้งกนั ควบคมุการบาดเจบ็ของทกุกรมในกระทรวงสาธารณสขุ และประสาน 
เชื่อมโยงการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
 ๒. เพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงานตามนโยบายรฐับาลดา้นการปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางถนนในทศวรรษ
ความปลอดภัยทางถนน 
 ๓. เพื่อพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้มีคุณภาพ และใช้นิยามการตายที่เป็นสากล 
สามารถใช้เปรียบเทียบกับต่างประเทศได้
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการป้องกัน ควบคุมการบาดเจ็บกระทรวงสาธารณสุข
 ๒. จัดทำและผลิตข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศ เพื่อใช้ผลักดันนโยบาย
 ๓. สนบัสนนุการดำเนนิงานของศนูยอ์ำนวยการความปลอดภยัทางถนน โดยการตรวจเยีย่มจดุตรวจ/ 
จุดบริการในช่วงเทศกาลสำคัญ และสนับสนุนสื่อรณรงค์ตาม Theme ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัย
ทางถนน
 ๔. จัดการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
 ๕. พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยในระดบัจงัหวดัใหส้ามารถนำขอ้มูลจากหลายแหลง่ไปใชป้ระโยชน์
ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 - ผู้บริหาร / ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ เป็นต้น
          - ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา จากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น กรมป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. การบูรณาการงานป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัย การพัฒนาระบบบริการอย่างเป็นรูปธรรม
 ๒. การประสานงานการดำเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
 ๓. การปรับปรุงระบบ กลไก การดำเนินงานระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยให้เป็นเอกภาพ
 ๔. การสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัย

โครงการขยายผลการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 ในประเทศไทยกลุ่มเด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี พบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ 
ซึง่สงูมากกวา่การเสยีชวีติจากโรคอืน่ๆ โดยในแตล่ะปจีะมเีดก็ไทยเสยีชวีติจากการจมนำ้เกอืบ ๑,๕๐๐ คน 
หรอืเฉลีย่วนัละ ๔ คน ชว่งฤดรูอ้นและชว่งปดิภาคเรยีนของเดก็ เปน็ชว่งทีพ่บวา่มเีดก็จมนำ้สงู นอกจากนี้
ยงัพบวา่เดก็มกัจะจมนำ้เสยีชวีติพรอ้มกนัครัง้ละหลายๆ คน เนือ่งจากเดก็ไมรู่ว้ธิกีารเอาชวีติรอดในนำ้และ
วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน้ำ และจากการศึกษาพบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า 
๑๕ ป ีวา่ยนำ้เปน็เพยีงรอ้ยละ ๑๖.๓  เดก็ทีส่ามารถวา่ยนำ้เพือ่เอาชวีติรอดจะชว่ยปอ้งกนัการจมนำ้ไดม้าก
กว่าเด็กที่ไม่สามารถว่ายน้ำได้ถึง ๔ เท่าตัว กรมควบคุมโรคโดยสำนักโรคไม่ติดต่อเป็นแกนหลัก  ในการ
ดำเนินการป้องกันการจมน้ำของเด็กในประเทศไทย โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมี
การดำเนินงานในมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ดังนั้นสำนักโรคไม่ติดต่อจึงเห็นว่า
ควรมีการดำเนินโครงการขยายผลการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ขึ้นโดย
มุ่งหวังว่าจะเกิดหน่วยงานเครือข่ายใหม่ที่มีการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับ
มีการผลักดันการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในเชิงนโยบายให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
 เพื่อขยายผลการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันนโยบายการป้องกันการจมน้ำ
 ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการป้องกันการจมน้ำ
 ๓. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการขยายผลการดำเนินงาน
 ๔. สรุปผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายใหม่ที่มีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 - ผูบ้รหิาร/ผูเ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษา/ผูท้รงคณุวฒุฯิ และบคุลากรจากสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
(สสจ./รพศ./รพท./รพช.), สคร. ที่ ๑-๑๒, หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (โรงเรียน), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ, ภาคประชาชน (อสม./แกนนำชุมชน)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. เกิดหน่วยงานเครือข่ายใหม่ที่มีการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
 ๒. มีการผลักดันการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำในเชิงนโยบาย
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการแบบบูรณาการของ
สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ และ สคร.๑ - ๑๒

 สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ เป็นหน่วยงานวิชาการในส่วนกลางและพื้นที่
ในการดำเนินงานด้านวิชาการและผลักดันนโยบาย พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี สร้างนวตกรรม 
พัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูล สื่อสารเตือนภัย และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวตกรรม ประสาน สนับสนุน
และพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยเพือ่การเฝา้ระวงั ปอ้งกนั ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ การควบคมุ
การบรโิภคยาสบูและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ซึง่การดำเนนิงานดงักลา่วตอ้งอาศยัความรว่มมอืแบบบรูณาการ
เพื่อการประหยัดงบประมาณทั้งในด้านทรัพยากร คน เงิน ของและระยะเวลาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  สำนักโรคไม่ติดต่อจึงได้ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการแบบบูรณาการของสำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการใน
พื้นที่ให้มีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่ได้กำหนดไว้
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างสำนัก
โรคไม่ติดต่อสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
 ๒.  เพื่อระดมความคิดเห็น  และถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงาน  แผนงาน/โครงการ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๖
 ๓. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  พร้อมทั้งนำปัญหา อุปสรรคมา
พฒันางานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดประชุม
 ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการแบบบูรณาการของสำนักโรคไม่ติดต่อ   สำนัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
 ๓. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน / โครงการของสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๖
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 - ผูบ้รหิาร/ผูเ้ชีย่วชาญ/ทีป่รกึษา/ผูท้รงคณุวฒุ ิและบคุลากรจากสำนกัโรคไมต่ดิตอ่, สำนกังานคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ ๑ - ๑๒ 
 - วิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค

หน้า ๙๒

   



หน้า ๙๓

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. สำนกัโรคไมต่ดิตอ่ สำนกัควบคมุการบรโิภคยาสบู สำนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอ
ลกอฮอล ์และสำนกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที ่๑ - ๑๒ มแีผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
แบบบูรณาการร่วมกัน
 ๒. แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเชื่อมโยงสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์
ของกรมควบคุมโรค เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรคปี ๒๕๖๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ในการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

ในเครือข่ายระดับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

 การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกรอบ ๓ ปี 
ในลักษณะของโครงการต่อเนื่อง  คือสำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นระบบ  มีคุณภาพ  สามารถแสดง
ความชุกของปัจจัยเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ ความครอบคลุมและคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ สถานะ
สุขภาพประชากรในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ในประชากรกลุ่มอายุ ๑๕-๗๔ ปี 
ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ การประเมินผลงาน/โครงการ 
การจัดทำตัวชี้วัด รวมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน การเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การผลักดันโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขในระดับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เขต ๑ - ๑๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทัง้ ๗๖ จงัหวดั โดยอาศยัผลจากการสำรวจพฤตกิรรมเสีย่งฯ ในป ี๒๕๕๓  ซึง่ดำเนนิสำรวจการครอบคลมุ 
๗๖ จังหวัด  เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการป่วยและการตาย  รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต   รวมทั้งได้รายงานที่พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ชี้เป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับเขต และระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์
 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดทำรายงานสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในระดับ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. สคร. จัดทำกรอบแนวคิดและเนื้อหาการฝึกอบรมฯ  โดยประสานกับกลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ
 ๒. สคร. ประสาน สสจ. เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องเนื้อหากับข้อสรุปการเข้าร่วมอบรมและเขียนโครงการ
และขออนุมัติจัดอบรม
 ๓. สคร.จัดการอบรม โดย กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ เป็นวิทยากร
 ๔. สคร. และ/ หรือ สสจ. เขียนรายงานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
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กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. ผูบ้รหิารและนกัวชิาการสามารถเขา้ถงึขอ้มลู และนำไปใชใ้นการกำหนดนโยบาย การจดัทำแผน 
และมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงฯ
 ๒. มีการใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียนการรายงานการป่วยและการตาย  และรายงานผลการสำรวจ
ในการจัดทำแผน นโยบาย การประเมินผลงาน และการประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ในการวางแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับ สคร.เขต และระดับจังหวัด

ผลผลิตที่ ๓ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 
กิจกรรมหลักที่ ๓.๒   ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ 

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต 
เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญต่อการป่วย  พิการ และตายก่อนวัยอันควรจำนวนมาก 
เป็นปัญหาสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน  รวมไปถึง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าว สามารถป้องกันได้ร้อยละ ๘๐
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม ดังนั้นการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร 
ความรนุแรงของโรค ความรูเ้รือ่งโรคไมต่ดิตอ่ การปอ้งกนัความเสีย่งตอ่การเกดิโรค ผา่นชอ่งทางสือ่ตา่งๆ 
จะทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงภัย อันตรายของโรค รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงการปรับพฤติกรรม
สุขภาพให้ถูกต้องและเหมาะสม 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้
 ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรับรู้ปัจจัยเสี่ยง เกิดความตระหนักถึง
ภัยอันตราย และปรับพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันการณ์
 ๓. เพื่อสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านหลายช่องทาง
 ๔. เพื่อเป็นแนวทาง / ทางเลือกให้บุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใช้ในการปฏิบัติงานสื่อสารสาธารณะ
ในการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. จัดจ้างแถลงข่าว ๑ ครั้งและ ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เนต  
 ๒. จ้างเหมาผลิตสื่อต้นแบบ และแจกจ่ายให้กับสถานบริการสาธารณสุข (สคร.๑๒ เขต,สสจ.
๗๖ จังหวัด) พร้อมทั้งนำไปเผยแพร่และสนับสนุนสื่อให้กับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในกระทรวงสาธารณสุข
 

หน้า ๙๔

   

โครงการการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด) ปี ๒๕๕๕



หน้า ๙๕

 ๓. วิเคราะห์สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อจัดทำประเด็นสารและสนับสนุนประเด็นและแนวทาง
การรณรงค์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่ สคร. ๑๒ เขต /สสจ. ๗๖ จว./ สถานบริการสาธารณสุขเพื่อร่วมรณรงค์ 
และเผยแพร่สื่อแก่เครือข่าย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามปฏิทินรณรงค์กรมควบคุมโรค
 ๔. ร่วมบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ จัดรณรงค์กับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อป้องกันโรค เขียนและตรวจสอบ
บทความเผยแพร่ทางนิตยสาร  จุลสาร ตรวจบทสคริปทางโทรทัศน์เช่น ช่อง ๓,๕,๗,๙ เป็นต้น ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารโรคไม่ติดต่อและร่วมบูรณาการตอบโต้ส่ือสารความเสี่ยงอย่างทันท่วงที
 ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารสาธารณะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (SOP) โดยการแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำคู่มือฯ, ประชุมปรึกษาหารือที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำคู่มือฯ และผู้เกี่ยวข้อง ๓ ครั้ง  จากนั้นจึง
สรุปรายงาน จัดทำ และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารสาธารณะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 ๖. สรุปประเมินผลและบริหารจัดการโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 บุคลากรจากสำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลความรู้ เกิดความตระหนัก ปรับทัศนคติ และพฤติกรรม
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันการณ์
 ๒. เกดิการสือ่สารแบบบรูณาการทีม่คีณุภาพ และชอ่งทางการสือ่สารทีเ่หมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย
และมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (Innovation)

 สำนกัโรคไมต่ดิตอ่เหน็ความจำเปน็ในการเฝา้ระวงัปจัจยัเสีย่งของโรคหลอดเลอืดสมอง  นอกจาก
สามารถลดอัตราการป่วยและตายแล้ว  ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการรักษา ลดความรุนแรงของการพิการ 
และโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เนื่องจากความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองนั้นเป็นจากความเสี่ยงร่วม
ของโรคเรื้อรังอื่นซึ่งมีหลายปัจจัย  ทำให้การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นด้วยตัวเองอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุในการดำเนนิงานปอ้งกนัและควบคมุโรคหลอดเลอืดสมอง สำนกัโรคไมต่ดิตอ่
จึงได้พัฒนา “คัมภีร์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง” ภายใต้แนวคิด รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกัน อัมพฤกษ์ อัมพาต 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข โดยเน้นที่ อสม. เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความ
ใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนในชุมชน ทำให้ อสม. มีเครื่องมือและแนวทางในการให้ความรู้
และดูแลสุขภาพเชิงรุก เพิ่มความตระหนัก เฝ้าระวังความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและสามารถจัดการ
ตนเองและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และในระดับชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ “คัมภีร์
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”  ในการค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง  และสามารถให้ความรู้เพื่อลดความเสี่ยง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จนนำไปสู่การวางแผนเพื่อออกแบบระบบบริการที่เหมาะสม
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วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อการพัฒนานวัตกรรม“คัมภีร์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”  เพื่อใช้ในการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองและเพิ่มคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีการและองค์ความรู้ด้านการจัดการป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองที่เหมาะสม
 ๒ .เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
 ๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. พัฒนา ผลิต เผยแพร่นวัตกรรมคัมภีร์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
หรืออาสาสมัครสาธารณสุข  ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของประชาชน
 ๒. ทดลองใช้นวัตกรรมคัมภีร์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและปรับระบบบริการ
ที่เหมาะสม
 ๓. ติดตาม ประเมินผลการใช้นวัตกรรมคัมภีร์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่นำร่อง
 ๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลในชุมชน (Management Information System) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมบทบาทของสื่อชุมชนและสื่อสาธารณะให้สามารถให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง
แก่ประชาชน
 ๕. พัฒนาและผลิตคู่มือให้ความรู้การปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง  และสามารถจัดการ
ความเสีย่งของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมฉบบัประชาชน และแจกจา่ยสถานบรกิารสาธารณสขุ (สคร.๑๒ เขต, 
สสจ.๗๖ จังหวัด, รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. และสำนักอนามัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร)
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 บุคลากรจากสำนักโรคไม่ติดต่อ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒, กรมอนามัย, กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมสุขภาพจิตและภาคประชาชน
(ชุมชน, ภาคประชาชนกลุ่มอื่นๆ)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และเครื่องมือในการประเมิน
โรคหลอดเลือดสมอง 
 ๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลความรู้ เกิดความตระหนัก และสามารถดูแลและ ป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองได้อย่างเหมาะสม

หน้า ๙๖

   

โครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ

 กรมควบคมุโรคไดก้ำหนดใหว้นัเสารแ์รกของเดอืนมนีาคมของทกุปเีปน็วนัรณรงคป์อ้งกนัเดก็จมนำ้ 
และได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  โดยมีจุดเน้นของแต่ละปีท่ีมีความแตกต่างกัน 
ซึ่งจะอาศัยการทบทวนผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในภาพรวมและนำมากำหนดกิจกรรมใน
การดำเนินการ ในปี ๒๕๕๓ เป็นปีแรกของการดำเนินการจึงเป็นการเปิดตัวของคำว่าวัคซีนป้องกัน
เด็กจมน้ำเพื่อให้เกิดการสื่อสารเรื่องดังกล่าวในวงกว้าง ในปี ๒๕๕๔ พบว่า ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะใน



หน้า ๙๗

พื้นที่ห่างไกลมีปัญหาการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กจำนวนมาก  มีข้อจำกัดการเข้าถึงสระว่ายน้ำ จึงได้เน้น
การจัดกิจกรรมรณรงค์โดยใช้สระเคลื่อนที่เพื่อชี้ให้เห็นว่าสระเคลื่อนที่ขนาดเล็กไม่ต้องใช้งบประมาณมากนัก
สามารถเพิม่โอกาสใหเ้ดก็ทีอ่ยูห่า่งไกลและเปน็กลุม่เสีย่งมโีอกาสไดเ้รยีนรูว้า่ยนำ้เพือ่เอาชวีติรอด (Survival 
Swimming) ได้ ผลจากการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมาพบว่า มีหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายจำนวนมากสนใจส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและวิธีการ
ช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ และมีการติดตามข่าวการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการแข่งขัน
ระดับประเทศ จึงมีการเตรียมความพร้อมของเด็กในพื้นที่เพื่อที่จะส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนับว่าเป็นกลไก
ในการกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำอีกทางหนึ่ง  สำนักโรคไม่ติดต่อเห็นว่าใน
ปี  ๒๕๕๕ ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันเด็กจมน้ำ
ภายใต้โครงการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำขึ้น  เพื่อให้เกิดกระแสการป้องกันเด็กจมน้ำ
ในวงกว้าง
วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ
 ๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันเด็กจมน้ำ
กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน
 ๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ
 ๒. ดำเนินการจ้างเหมาจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ
 ๓. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ
 ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรม
 ๔. ผลิตหนังสือ/เอกสารเผยแพร่ข้อมูล/สื่อการเรียนการสอน/เอกสารเตือนภัย
 ๕. จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
 ๖. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินการ
 - บุคลากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ./รพศ./รพท./รพช.), สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๑-๑๒, หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/โรงเรียน), องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ, ภาคประชาชน (ชุมชน/แกนนำชุมชน/ครู/อาจารย์/ครูสอนว่ายน้ำ)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ปัญหาและแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำ
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ภาคผนวก
ส่วนท ี่

๖



ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน
 ๑. ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน
 ๒. การมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่นและเหน็ความสำคญัในการรว่มกนัดำเนนิงาน  โดยการสรา้งความเขา้ใจ  
กระจายการเรยีนรูสู้ภ่าคทีีเ่กีย่วขอ้ง  ทำใหป้ญัหาสาธารณสขุของอำเภอเปน็ปญัหาสาธารณะ  ใหป้ระชาชนตระหนกั
ถึงปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขด้วยตนเอง
 ๓. มีทีม SRRT ที่เข้มแข็ง  สามารถตรวจจับและควบคุมการระบาดได้  มีการจัดระบบการระบาดวิทยาที่ดี
ในระดับพื้นที่ที่ดำเนินการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 ๔. มีการระดมทุนสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ
 ๕. การวางแผนกำหนดเป้าหมายการควบคุมโรค  โดยพิจารณาจากข้อมูลในพื้นที่และมีการจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา
 ๖. เครือข่ายและทีมงานมีการประชุมต่อเนื่อง  มีการบริหารจัดการทีมงานและเครือข่าย  มี Road Map 
ในการทำงานที่ได้พื้นฐานมาจากการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  และการทำงานแบบสายสัมพันธ์พี่น้อง
มาช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน
 ๗. มีภาวะของผู้นำในพื้นที่  เช่น  นายอำเภอสามารถดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์
ปญัหาสำคัญในพื้นที่อย่างเป็นระบบ  และทำให้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่  กำหนด
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่  การติดตามและสรุปผลอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถแก้ปัญหา
โรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๘. มีการนำหลักการทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
ด้านสุขภาพคือ ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง (พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน) ควบคู่กับการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์คุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

บทเรียนก้าวสู่การพัฒนาและการขยายผล
 ๑. มีระบบการทำงานที่ชัดเจน  บูรณาการร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่าย
 ๒. มีการรับรู้และวิเคราะห์ปัญหา  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  สามารถกำหนดปัญหาสำคัญและ
แนวทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  ก่อให้เกิดมาตรการทางสังคมเชิงบวก  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเปลี่ยนบทบาทจาก
การเป็นเจ้าภาพมาเป็นการให้การสนับสนุน  ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ผลักดันการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมแรงร่วมใจ  เสริมสร้างภาคี
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
 ๓. ควรบูรณาการงานควบคุมโรคทั้งหมดให้เข้าสู่ระบบ SRRT เพื่อสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ
ของระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคให้มีความยั่งยืน
 

สรุปภาพรวมปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน
และบทเรียนก้าวสู่การพัฒนาและควรขยายงานต่อ

ในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานอำเภอดีเด่นควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

วันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔  ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
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 ๔. ควรสร้างและสานสัมพันธ์  ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นประจำ เพื่อลดการยึดติดต่อตัวบุคคล
และสามารถทำงานนั้นด้วยตนเองได้
 ๕. อบต.ควรเน้นการพัฒนาคนและการศึกษา  ทำงานป้องกันควบคุมโรคเชิงรุกมากขึ้น  เชื่อมโยงกับ
ภาคสาธารณสุขให้มากขึ้น  กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน อบต. เน้นการแก้ปัญหาในพื้นที่เป็นตัวตั้ง  
มีการประเมินผล  ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจ
 ๖. สสอ.ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป  สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายในท้องถิ่นให้มี
การบรูณาการมากขึ้น
 ๗. อสม.เน้นการดำเนินงานเชิงรุก  กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและมีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้
 ๘. เชื่อมโยงหลักการทางศาสนาและแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การดำเนินงาน
ด้านสุขภาพ “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ให้เป็นระบบเดียวกันนำไปสู่การลดโรคในพื้นที่ 
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