
นโยบายและทศิทางการดาํเนนิงานนโยบายและทศทางการดาเนนงาน 
ยทธศาสตรส์ขภาพดวีถิชีวีติไทย  ยทุธศาสตรสขุภาพดวถชวตไทย

โดย รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ (นพ.โสภณ  เมฆธน)
ั ี่

โดย รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ (นพ.โสภณ  เมฆธน)
ั ี่วนัท ี๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนช ัน่ กรงุเทพมหานคร
วนัท ี๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนช ัน่ กรงุเทพมหานคร



ความสําคญัความสาคญ
• มผีูเ้สยีชวีติดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั จาํนวนกวา่ ๙๗,๙๐๐ 
คนตอ่ปี รอ้ยละ ๔๐-๖๐ พบในคนอายนุอ้ยกวา่ ๖๐ ปี

• อตัราผูป้่วยในตอ่ประชากรแสนคน เพิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
ป็ ใ ปี ้เป็น ๑.๖-๒.๐ เทา่ ภายใน ๕ ปี ตงัแต ่พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓

• พบผูป้่วยรายใหม ่เบาหวานปีละกวา่ ๓๐๐,๐๐๐ คน             
ความดนัโลหติสงู กวา่ ๘๐๐,๐๐๐ คน 

• ปจัจยัเสีย่งสาํคญั ไดแ้ก ่ภาวะอว้น/อว้นลงพงุ ไขมนัในเลอืด
ผดิปกติ รบัประทานผกัและผลไมไ้มเ่พยีงพอ เพิม่ข ึน้ผดปกต รบประทานผกและผลไมไมเพยงพอ เพมขน  



อตัราตายตอ่ประชากรแสนคนดว้ยโรคเบาหวาน  ความ
ดนัโลหติสง หวัใจขาดเลอืด หลอดเลอืดสมองและมะเร็งดนโลหตสงู หวใจขาดเลอด หลอดเลอดสมองและมะเรง 
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓   
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อตัราผูป้่วยในตอ่ประชากรแสนคนดว้ยโรคเบาหวาน  
ความดนัโลหติสง หวัใจขาดเลอืด หลอดเลอืดสมองความดนโลหตสงู หวใจขาดเลอด หลอดเลอดสมอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓ 
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ความเชือ่มโยงของนโยบายความเชอมโยงของนโยบาย

้๑. โครงการสนองนํา้พระราชหฤทยัในหลวง ทรง
หว่งใยสขุภาพประชาชนฯ ต ัง้แต ่ธ.ค. ๕๒ –
ปจัจบนั (เบาหวาน-ความดนัโลหติสง)ปจจบุน (เบาหวาน-ความดนโลหตสงู)

๒ ยทธศาสตรส์ขภาพดวีถิชีวีติไทย พ ศ ๒๕๕๔-๒. ยทุธศาสตรสขุภาพดวถชวตไทย พ.ศ.๒๕๕๔-
๒๕๖๓  (เบาหวาน ความดนัโลหติสงู หวัใจ 
หลอดเลอืดสมอง มะเร็ง))

๓. นโยบาย รมต.สาธารณสขุ ขอ้ ๑ และ ขอ้ ๓ ุ
พ.ศ.๒๕๕๔

    



แผนยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิชีวีติไทย พ.ศ.2554-2563

ป้ ป ์ป้ ป ์ป้ ป ์เป้าประสงค์สูงสุด

ประชาชน ชุมชน สงัคม และประเทศ มีภูมิคุม้กนัและศกัยภาพในการสกดักั้นภยัคุกคามสุขภาพ
จากโรควิถีชีวิตที่สาํคญัได้

เป้าประสงค์สูงสุด

ประชาชน ชุมชน สงัคม และประเทศ มีภูมิคุม้กนัและศกัยภาพในการสกดักั้นภยัคุกคามสุขภาพ
จากโรควิถีชีวิตที่สาํคญัได้

เป้าประสงค์สูงสุด

ประชาชน ชุมชน สงัคม และประเทศ มีภูมิคุม้กนัและศกัยภาพในการสกดักั้นภยัคุกคามสุขภาพ
จากโรควิถีชีวิตที่สาํคญัได้จากโรควถชวตทสาคญได

เป้าหมายและตวัชี้วดัหลกัในการพฒันา
้

จากโรควถชวตทสาคญได

เป้าหมายและตวัชี้วดัหลกัในการพฒันา
้

จากโรควถชวตทสาคญได

เป้าหมายและตวัชี้วดัหลกัในการพฒันา
้[3 เป้าหมายหลกั, 18 ตวัชีวดัหลกั]

5 โรควถิชีีวติที่สําคญั
1] เบาหวาน          

5 ด้าน
1] การเกิดโรค

้

3 วถิชีีวติที่พอเพยีง 
1] การบริโภคที่เหมาะสม

่

[3 เป้าหมายหลกั, 18 ตวัชีวดัหลกั]
5 โรควถิชีีวติที่สําคญั

1] เบาหวาน          
5 ด้าน

1] การเกิดโรค
้

3 วถิชีีวติที่พอเพยีง 
1] การบริโภคที่เหมาะสม

่

[3 เป้าหมายหลกั, 18 ตวัชีวดัหลกั]
5 โรควถิชีีวติที่สําคญั

1] เบาหวาน          
5 ด้าน

1] การเกิดโรค
้

3 วถิชีีวติที่พอเพยีง 
1] การบริโภคที่เหมาะสม

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

2] ภาวะแทรกซอ้น
3] พิการ
4] ตาย
5] ภาระค่าใชจ้่าย 

2] การออกกาํลงักายทีเพียงพอ
3] การจดัการอารมณ์ได้
เหมาะสม

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

2] ภาวะแทรกซอ้น
3] พิการ
4] ตาย
5] ภาระค่าใชจ้่าย 

2] การออกกาํลงักายทีเพียงพอ
3] การจดัการอารมณ์ได้
เหมาะสม

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

2] ภาวะแทรกซอ้น
3] พิการ
4] ตาย
5] ภาระค่าใชจ้่าย 

2] การออกกาํลงักายทีเพียงพอ
3] การจดัการอารมณ์ได้
เหมาะสม

Roadmap
ระยะสั้น 1-3 ปี  [2554-2556]

บูรณาการความคิด สร้างความ
เชื่อมัน่และการมีส่วนร่วม

ระยะกลาง 5 ปี [2554-2558]

ปฎิบตัิการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่
่ ้

ระยะยาว 10 ปี [2554-2563]

สร้างความเขม้แขง็เชิงโครงสร้าง
และระบบการป้องกนัและ

Roadmap
ระยะสั้น 1-3 ปี  [2554-2556]

บูรณาการความคิด สร้างความ
เชื่อมัน่และการมีส่วนร่วม

ระยะกลาง 5 ปี [2554-2558]

ปฎิบตัิการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่
่ ้

ระยะยาว 10 ปี [2554-2563]

สร้างความเขม้แขง็เชิงโครงสร้าง
และระบบการป้องกนัและ

ระยะสั้น 1-3 ปี  [2554-2556]

บูรณาการความคิด สร้างความ
เชื่อมัน่และการมีส่วนร่วม

ระยะกลาง 5 ปี [2554-2558]

ปฎิบตัิการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่
่ ้

ระยะยาว 10 ปี [2554-2563]

สร้างความเขม้แขง็เชิงโครงสร้าง
และระบบการป้องกนัและ

Strategy

เชอมนและการมสวนรวม
ขบัเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม

มัน่คงเชิงโครงสร้างและระบบ และระบบการปองกนและ
แกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื

นโยบาย
สาธารณะ

การขบัเคลือ่นทางสังคม
และ

่

การพฒันา
ศักยภาพ

การพฒันาระบบ
เฝ้าระวงัและ

การสร้างความ
เข้มแขง็ของระบบStrategy

เชอมนและการมสวนรวม
ขบัเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม

มัน่คงเชิงโครงสร้างและระบบ และระบบการปองกนและ
แกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื

นโยบาย
สาธารณะ

การขบัเคลือ่นทางสังคม
และ

่

การพฒันา
ศักยภาพ

การพฒันาระบบ
เฝ้าระวงัและ

การสร้างความ
เข้มแขง็ของระบบ

เชอมนและการมสวนรวม
ขบัเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม

มัน่คงเชิงโครงสร้างและระบบ และระบบการปองกนและ
แกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื

นโยบาย
สาธารณะ

การขบัเคลือ่นทางสังคม
และ

่

การพฒันา
ศักยภาพ

การพฒันาระบบ
เฝ้าระวงัและ

การสร้างความ
เข้มแขง็ของระบบgy สาธารณะ

สร้างสุข
และ

สื่อสารสาธารณะ
ศกยภาพ
ชุมชน

เฝาระวงและ
การจดัการโรค

เขมแขงของระบบ
สนับสนุนยุทธศาสตร์

gy สาธารณะ
สร้างสุข

และ
สื่อสารสาธารณะ

ศกยภาพ
ชุมชน

เฝาระวงและ
การจดัการโรค

เขมแขงของระบบ
สนับสนุนยุทธศาสตร์

สาธารณะ
สร้างสุข

และ
สื่อสารสาธารณะ

ศกยภาพ
ชุมชน

เฝาระวงและ
การจดัการโรค

เขมแขงของระบบ
สนับสนุนยุทธศาสตร์



เป้าหมายปี ๒๕๕๕เปาหมายป ๒๕๕๕ 

1) ชุมชนสรา้งสขุภาพดวีถิชีวีติไทย (3 อ.2ส.) เพิม่ข ึน้เป็น 
2 เทา่ตอ่หนว่ยบรกิารสาธารณสขุ

2) มเีครอืขา่ยองคก์รสรา้งสขุภาพดวีถิชีวีติไทยในทกุเขต
3) ประชาชนอาย ุ35 ปีข ึน้ไปไดร้บัการคดักรอง DM & HT 
รอ้ยละ 90รอยละ 90

4) ประชาชนกลุม่เสีย่งสงูตอ่เบาหวาน (pre-DM)     ป่วย
เป็น DM ไมเ่กนิรอ้ยละ 5เปน DM ไมเกนรอยละ 5

5) ประชาชนกลุม่เสีย่งสูงตอ่ความดนัโลหติสูง  (pre-HT) 
ป่วยเป็น HT ไมเ่กนิรอ้ยละ 10



เป้าหมายปี ๒๕๕๕ (ตอ่)เปาหมายป ๒๕๕๕ (ตอ)

6) อตัราผป้่วยเบาหวานรายใหมไ่มเ่กนิรอ้ยละ 46) อตราผปูวยเบาหวานรายใหมไมเกนรอยละ 4
7) อตัราผูป้่วยความดนัโลหติสูงรายใหมไ่มเ่กนิรอ้ย
ละ 8ละ 8

8) ผูป้่วยเบาหวานและความดนัโลหติสงูไดร้บัการคดั
กรองภาวะแทรกซอ้น (ตา ไต เทา้) รอ้ยละ 60กรองภาวะแทรกซอน (ตา ไต เทา) รอยละ 60

9) อตัราตายโรคหวัใจขาดเลอืดลดลง  รอ้ยละ 1
10) ั โ ื ้ 210) อตัราตายโรคหลอดเลอืดสมองลดลง รอ้ยละ 2



กรอบยทธศาสตรส์ขภาพดวีถิชีวีติไทยกรอบยทุธศาสตรสขุภาพดวถชวตไทย

ยทุธศาสตร์ เป้าหมายุ

๑.นโยบายสาธารณะสรา้ง
(H lth

จงัหวดั มอีงคก์ร (ภาครฐั
)/ ื ่สขุ(Healthy 

Public Policy) 
และเอกชน)/เครอืขา่ย
สรา้งสขุภาพดวีถิชีวีติไทย

๒.การขบัเคลือ่นทางสงัคม
่

มกีารสือ่สาร และกจิกรรม
และสือ่สารสาธารณะ

   (Social Mobilization 
สรา้งกระแสอยา่งตอ่เนือ่ง 
(อาหาร, ออกกาํลงักาย, 

่
(

& Public 
Communication)

อารมณ,์ สรุาและบหุรี)่

)



กรอบยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิชีวีติไทย

ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย

๓ การพฒันาศกัยภาพ
ชมชน (Community

จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เพือ่ตอ่ยอดและขยายผลชุมชน (Community 

Building)
เพอตอยอดและขยายผล 
การดาํเนนิงานรปูแบบทีด่ ี

๔ การพฒันาระบบเฝ้าระวงั มรีะบบขอ้มลของจงัหวดั๔ การพฒนาระบบเฝาระวง
และการจดัการโรค 
(Surveillance & Care

มระบบขอมลูของจงหวด          
มกีารจดัการโรคแทรกซอ้น 
(ตา ไต เทา้)(Surveillance & Care 

System)
(ตา ไต เทา)

๕ การสรา้งความเขม้แข็ง มแีผนและการประชม๕ การสรางความเขมแขง
ของระบบสนบัสนนุ
ยทธศาสตร์ (Capacity

มแผนและการประชุม
คณะกรรมการระดบัจงัหวดั 
(NCD Board) อยา่งยทุธศาสตร (Capacity 

Building)
(NCD Board) อยาง
สมํา่เสมอ



ทศิทางการดาํเนนิงานทศทางการดาเนนงาน

1 ในระดบัองคก์ร/ชมชน/เครอืขา่ยสรา้งสขภาพ1.ในระดบองคกร/ชุมชน/เครอขายสรางสขุภาพ
  - นโยบาย/มาตรการทางสงัคม/สิง่แวดลอ้ม
  - สรา้งกระแส ความตระหนกั
2. ในประชากรเป้าหมาย-คดักรองสขุภาพ(ปกต ิกลุมุ่ ( ุ
เส ีย่ง กลุม่ป่วยและกลุม่ป่วยทีม่ภีาวะแทรกซอ้น) 
-บรกิารลดเสีย่งและจดัการโรค (DPAC ขึน้ทะเบยีน   บรการลดเสยงและจดการโรค (DPAC, ขนทะเบยน,    
การสง่ตอ่และจดัการภาวะแทรกซอ้นท ัง้ ตา ไต เทา้)



แผนการสนบัสนนแผนการสนบสนนุ

• งบประมาณดาํเนนิการ ขึน้กบัขนาดของจงัหวดั• งบประมาณดาเนนการ ขนกบขนาดของจงหวด 
• แนวทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิ ี
ชวีติไทยชวตไทย
• พฒันาศกัยภาพบคุลากร/ทมีการจดัการโรคและ

้ภาวะแทรกซอ้น 
• ขยายหนว่ยบรกิาร DPAC, STEMI, Stroke unit



ั.....ขา่วประชาสมัพนัธ.์....
้งานมหกรรมการจดัการความรูก้าร

พฒันาสง่เสรมิสขภาพ และพฒนาสงเสรมสขุภาพ และ
ป้องกนัโรคทีม่คีวามสาํคญัญ

ระดบัชาติ
่ระหวา่งวนัท ี25-26 มนีาคม 
25552555  

ณ อมิแพคเมอืงทองธานีณ อมแพคเมองทองธาน



ัขอบคณุครบั


