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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ( Executive Summary)  

 

ตามท่ี แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้้า บุหรี่ สุรา ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา ได้ด้าเนินกิจกรรมการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและบาดเจ็บ บุหรี่ สุรา ตาม
ข้อตกลง ในพ้ืนที่สาธารณสุขเขต 14 ภายใตโ้ครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพใน
พ้ืนที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เครือข่ายมีการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อ เด็กจมน้้า และการบาดเจ็บ ในพ้ืนที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ด้าเนินงานในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  ซึ่งมีกิจกรรมในการด้าเนินงานประกอบด้วย ประชุมเครือข่ายระดับจังหวัด
และอ้าเภอ และ ต้าบล การสร้างความเข้าใจลักษณะงานกับพ้ืนที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องหลักการ Principle 
for safe community of WHO  คุณลักษณะอ้าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบจ้าลองแผนงาน (Logic model) 
และวงจร PDCA  การนิเทศติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สรุป
บทเรียน    

ผลผลิตของกิจกรรม  
1)  สคร.ไดส้่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็ก

จมน้้า บุหรี่ สุรา 
2)  สคร.ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้้า 

บุหรี่ สุรา 
3)  สคร.ไดป้ระสาน สนับสนุนยุทธศาสตร์จากกรมควบคุมโรค ส้านักตรวจราการ ฯลฯ และการปฏิบัติงานของ

ภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้้า บุหรี่ สุรา รวมทั้งความร่วมมือ บังคับ
ใช้กฎหมายและจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้เข้มแข็งและยั่งยืน  

4) สคร.ได้พัฒนาวิชาการ  1 เล่ม และงานวิจัย 1 เรื่อง เพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ 
เด็กจมน้้า บุหรี่ สุรา 

ข้อค้นพบส ำคัญ 
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง  ข้อมูลในระดับจังหวัดไม่สามารถเป็นเครื่องมือในการควบคุม ก้ากับงาน  

คนท้างานในพื้นท่ีขาดการ mapping จัดการความรู้ และจัดท้าชุดความรู้ และการพัฒนาแนวคิดการลดโรค 
เด็กจมน้้า  ข้อมูลในระดับจังหวัดและอ้าเภอ ต้าบล มีพอที่จะออกแบบการด้าเนินงาน แต่ขาดคนเชื่อม

ประสานหนุนเสริมทักษะการท้างานและขาดการวางแผนการเคลื่อนงานเข้าสู่โครงสร้างเครือข่ายหลักและขยายผล  
คนท้างานในพื้นท่ีขาดการ mapping มีการจัดการความรู้บางจังหวัดท้าได้ดี  ชุดความรู้ยังน้อยและการพัฒนา
แนวคิดการลดโรคในพ้ืนที่เสี่ยงน้อย 

อุบัติเหตุทางถนน  ข้อมูลในระดับจังหวัดและอ้าเภอ ต้าบล มีพอที่จะออกแบบการด้าเนินงาน แต่ขาดคน
เชื่อมประสานหนุนเสริมทักษะการท้างาน และมีการวางแผนการเคลื่อนงานเข้าสู่โครงสร้างเครือข่ายหลัก เช่น 
โรงเรียน ต้ารวจ แต่ไม่ได้ mapping มีการจัดการความรู้ดีโดยมีหน่วยงานเครือข่าย สอจร.ศวปถ.มพบ.ฯลฯแต่ 
สคร.ยังไม่ได้หาโอกาสเข้าไปบูรณาการ ชุดความรู้มีมากพอแต่ขาดการขยายผลและการพัฒนาแนวคิดการลดโรคใน
พ้ืนที่เสี่ยง  
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บุหรี่  ไม่มีข้อมูลในระดับ อ้าเภอ ต้าบล มีเพียงข้อมูลภาพจังหวัด ภาค ประเทศ คนท้างานในพื้นท่ีขาด

การ mapping มีการจัดการความรู้น้อย ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือดีเป็นบางพื้นที่  มีการจัดท้าชุดความรู้ และ
การพัฒนาแนวคิดการลดโรคในพ้ืนที่เสี่ยงน้อยเนื่องจากไม่เห็นผลเชิงประจักษ์ทันที  

สุรา  ไม่มีข้อมูลในระดับ อ้าเภอ ต้าบล มีเพียงข้อมูลภาพจังหวัด ภาค ประเทศ คนท้างานในพื้นท่ีขาดการ 
mapping มีการจัดการความรู้น้อย ภาคีเครือข่ายเอกชนให้ความร่วมมือดี และการบังคับใช้กฏหมายมีความเป็นไป
ได้ในการท้างานสูงแต่ผู้ประกอบการยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าทีควร และมีจัดท้าชุดความรู้และการพัฒนาแนวคิด
การลดโรคในพ้ืนที่เสี่ยงยังน้อย  

 ข้อเสนอ  

จากการด้าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเกิดผลดีและสร้างความตื่นตัวของคนและองค์กร ที่เก่ียวข้อง ดังนั้นควร
ส่งเสริมความร่วมมือการท้างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและนักวิชาการ  สคร.5   ด้วยการจัดการความรู้ การเก็บ
เกี่ยวผลงานวิชาการ จัดท้าชุดความรู้ และการเผยแพร่ ขยายการด้าเนินงานเรื่องการเฝ้าระวังป้องกัน โรคไม่ติดต่อ 
บาดเจ็บ เด็กจมน้้า บุหรี่ สุรา ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน ในปีถัดไปควรมีการวาง เป้าหมายเพ่ือการ
ลดโรคต่อไป   
 

       สรุปโดย นางเปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ์ 
แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้้า บุหรี่ สุรา 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้้า บุหรี่ สุรา ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 

นครราชสีมา ได้ด้าเนินงานตามกิจกรรมการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและบาดเจ็บ บุหรี่ 
สุรา ตามข้อตกลง ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ภายใตโ้ครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัย
สุขภาพในพ้ืนที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2556 ส้าเร็จด้วยความเรียบร้อยดี ด้วยการสนับสนุนทั้งผู้บริหาร และผู้
ปฏิบัติ จึงขอขอบพระคุณผู้มีรายนามต่อไปนี้ 

-ผู้อ้านวยการส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมาและกลุ่มยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
-นายแพทย์ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง   
-ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสนม หนองบัวแดง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง    
-โรงพยาบาลส่งเสริมต้าบล นานวน อ้อมแก้ว หนองแวง  
-องค์การบริหารส่วนต้าบล. นานวน หนองแวง 
-โรงเรียนสนมพิทยาคาร โรงเรียนหนองแวง ศูนย์เด็กเล็กหนองแวง และโรงเรียนมหิศราธิบดี  
-ต้ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูม ิบุรีรัมย์ สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง   
-ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ หนองบัวล้าภูและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง   
-สรรพสามิตรจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง   
-อัยการจังหวัดนครราชสีมา 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-ส้านักงานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย  
-เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

 
ท้ายนี้แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้้า บุหรี่ สุรา ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 

นครราชสีมา ขออวยพรให้ท่านที่เก่ียวข้อง ได้ประสบความส้าเร็จในการท้างานและขอให้สิ่ งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองให้
ปลอดภัยตลอดไป 
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แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้้า บุหรี่ สุรา 
 
 
 
 
 
 
 

 



ง 

ค าน า 
 

ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้้า บุหรี่ สุรา  ของประเทศไทยนับว่ามีความ
รุนแรงสูง  พบ อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคที่ส้าคัญได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและอัมพฤกษ์อัมพาตมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย ปี 2553 จังหวัดที่มีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและอัม
พฤกษ์อัมพาต ต่อประชากรแสนสูงสุดคือนครราชสีมา 347.9 คนรองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ193.2บุรีรัมย์228และ
สุรินทร์237ข้อมลูพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อ จากการรายงานการส้ารวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในเรื่องการสูบบุหรี่ในพื้นที่เขต14 ปี ตั้งแต่ ปี 2550 - 2553 พบความชุกลดลงจาก
ร้อยละ22.5-20.9 การบริโภคการดื่มแอลกอฮฮล์ความชุกเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ3.1-4.5 การบริโภคผักและผลไม้อย่าง
เพียงพอมีความชุกเท่าเดิมเท่ากับร้อยละ 22.5 โดยในปี2553 จังหวัดชัยภูมิพบความชุกการสูบบุหรี่มากที่สุดคือ
ร้อยละ20.9 และการบริโภคการดื่มแอลกอฮฮล์พบความชุกการดื่มมากท่ีสุดคือจังหวัดบุรีรัมย์เท่ากับร้อยละ5.0 
และพบอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างปี พ .ศ. 2542 – 2552 เฉลี่ยปีละ 19.92 คนต่อประชากร
หนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ยแล้ว 30 กว่าคนต่อวัน และเพ่ิมเป็น 2  เท่าในช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่  สงกรานต์ ที่ส้าคัญ 1 
ใน 3 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่หารายได้หลักของครอบครัว  เมื่อมองถึงมูลค่าความ สูญเสียทางเศรษฐกิจพบความ
สูญเสียสูงถึงปีละกว่าสองแสนล้านบาท (232,855ล้านบาท) นอกจากนี้ยังมีผู้พิการอีกนับล้านคนที่ต้องสูญเสีย
คุณภาพของชีวิตไป 

ดังนั้นการที่ลดปัญหาดังกล่าว ให้ได้นั้นทุกภาคส่วนควรจะมีทิศทางการด้าเนินงาน  และการแก้ไขปัญหา  
ให้ประสบผลส้าเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน    คนท้างาน ภาคีเครือข่าย ข้อมูล การสื่อสารเพื่อให้เกิดกิจกรรมการ
ด้าเนินงานและกรเก็บเกี่ยวประสบการท้างานนับว่ามีความส้าคัญมาก ส้าหรับการก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการ
ท้างาน การมีงบประมาณสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน การจัดการข้อมูล ล้วนแล้ วแต่เพ่ือให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทุกระดับมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  และต้องอาศัยการร่วมกันท้างานเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งจากทุกท่าน ทุกภาคส่วนจึงจะส้าเร็จได้ 
   แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจม น้้า บุหรี่ สุรา ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา  ขอเป็นผู้หนุนเสริมและกระตุ้นให้การเกิด การเรียนรู้คนท้างานใน เครือข่ายบริการที่  9 ในการนี้ขอ
สรุปเพื่อเป็นบทเรียนหรือสิ่งที่จะต่อยอดการด้าเนินงานในปีต่อๆ ไป 
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การสนับสนุนเครือข่ายการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน  
อุบัติเหตุจราจร การจมน้้าตายในเด็ก 

พื้นท่ีน้าร่อง รพสต.และอ้าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
  ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 

นางเปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ์ 
กลุ่มแผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้้า บุหรี่ สุรา   

 ผู้สรุป 
ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนับเป็นภาระโรคต่อประเทศอย่างมาก จากสถานการณ์โรคไม่ติดต่อในพ้ืนที่สาธารณสุข
เขต14พ.ศ.2550-2553พบอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคที่ส าคัญได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและอัมพฤกษ์
อัมพาตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย ปี 2553 จังหวัดที่มีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน
และอัมพฤกษ์อัมพาต ต่อประชากรแสนสูงสุดคือนครราชสีมา 347.9 คนรองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ193.2บุรีรัมย์
228และสุรินทร์237ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อ จากการรายงานการส ารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในเรื่องการสูบบุหรี่ในพื้นที่เขต14 ปี ตั้งแต่ ปี 2550 - 2553 พบความ
ชุกลดลงจากร้อยละ22.5-20.9 การบริโภคการดื่มแอลกอฮฮล์ความชุกเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ3.1-4.5 การบริโภคผัก
และผลไม้อย่างเพียงพอมีความชุกเท่าเดิมเท่ากับร้อยละ 22.5 โดยในปี2553 จังหวัดชัยภูมิพบความชุกการสูบบุหรี่
มากที่สุดคือร้อยละ20.9 และการบริโภคการดื่มแอลกอฮฮล์พบความชุกการดื่มมากท่ีสุดคือจังหวัดบุรีรัมย์เท่ากับ
ร้อยละ5.0 
 

โดยสรุปโรคไม่ติดต่อและบาดเจ็บ บุหรี่ สุรา เป็นปัญหาของพ้ืนที่สาธารณสุขเขต 14 ซึ่งในพ้ืนที่อ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งมีตัวเลขของโรคและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคสูงอีกท้ังในปี2556นี้กรมควบคุมโรคได้มีนโยบายใน
การจัดการที่เน้นการจัดการเชิงระบบและมุ่งให้โรคลด ดังนั้น สคร .5 จึงได้จัดท าโครงการการจัดการระบบเฝ้าระวัง
เพ่ือป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและบาดเจ็บ บุหรี่ สุรา ที่มีพ้ืนที่เป้าหมาย ระดับจังหวัดและอ าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง ได้แก่อ.หนองบัวแดง จ .ชัยภูมิและอ.สนม จ .สุรินทร์ และในสถานประกอบการโรงงานในเขตอุตสาหกรรม
สุรนารี ให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการระบบเฝ้าระวังและจัดการโรคอย่างเป็นระบบด้วยการใช้วงจร
คุณภาพและมีการด าเนินงานตามข้อตกลงของความมีส่วนร่วมระหว่างพ้ืนที่กับสคร .5 โดยประยุกต์ Participatory 
Action Research เพ่ือเป็นชุดความรู้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการระบบเฝ้าระวังและจัดการโรค
ของเขต และมีการขยายผลไปยังเครือข่ายอ่ืนๆต่อไป 
 
กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์หลัก 

จากบทเรียนจังหวัดที่มีการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหา การเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ า 
บุหรี่ สุรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งนอกจากต้องอาศัยปัจจัยในด้านนโยบายและภาวะผู้น าแล้ว  องค์ประกอบ
ส าคัญอีกประการคือการมีความเข้มแข็งด้านวิชาการ  โดยเงื่อนไขความส าเร็จที่สนับสนุนงานวิชาการ  ได้แก่ การมี
แกนน า/ทีมงานด้า นวิชาการท่ีเกาะติด  มีการพัฒนาระบบ  รวบรวมวิเคราะห์  และน าเสนอข้อมูลไปสู่การปฎิบัติ  
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาบุคลากร  การจัดเวทีพบปะด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ควบคู่ไปกับการมี
ระบบปรึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานแก้ปั ญหาการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ า บุหรี่ สุรา ในระดับพ้ืนที่เกิดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะในด้านกระบวนการ
ท างาน การติดตามก ากับ/ประเมินผล และการจัดท าแผน ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนางานด้านวิชาการเป็นส าคัญ  ทาง 
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แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ า บุหรี่ สุรา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  จึงได้
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ี  โดยเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพคนท างานในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล  เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนด้านวิชาการให้แต่ละจังหวัดมีการพัฒนาระบบข้อมูล  การวิจัยและพัฒนา  
การจัดการความรู้  และการจัดท าแผน โดยมุ่งหวังให้ความเข้มแข็งในด้านวิชาการจะหนุนเสริมให้การแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดังรายละเอียดในแนวทางการท างานร่วม ด้านล่างนี้ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

เพ่ือให้เครือข่ายมีการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและบาดเจ็บ บุหรี่ สุรา ในพื้นที่
เขตสาธารณสุขที่ 14 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
เนื้อหาการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
 
1.หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศปัจจุบันเป็นปัญหาส าคัญที่คร่าชีวิตคนไทย จากข้อมูลของ ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าทุกๆ ชั่วโมงมีคนไทยต้องตายจากอบุติเหตุทางถนนกว่าวันละ 38 คน        (ปี 2554 
=14,033 คน ปี 2553 = 13,766 คน) ต้องบาดเจ็บ วันละ กว่า 3,600 คน (ปี 2553 = 1,325,471 คน)  ต้องนอน
โรงพยาบาลวันละ  400 กว่าคน (ปี 2554 =104,725 ราย ปี 2553 = 113,862 ราย และปี 2552 = 113,048 ราย)  
พิการปีละเกือบ 6,000 คน (คิดเป็น 4.6% ของผู้บาดเจ็บที่ admit)   สูญเสียทางเศรษฐกิจปีละเกือบ 3 แสนล้านบาท 
(โดยคิดมูลค่าความสูญเสียกรณีเสียชีวิต 5,315,556 บาท/ราย พิการ 6,167,061 บาท/ราย  บาดเจ็บ  admit 
147,023 บาท/ราย  และบาดเจ็บเล็กน้อย 34,761 บาท/ราย หมายเหตุ : ยังไม่บวกอัตรา    เงินเฟ้อ คิดปีละ 
4%)   

องค์การสหประชาชาติได้รวบรวมข้อมูลทั่วโลก  หน่วยงานหลายฝ่ายเห็นว่าเป็นความสูญเสียที่ป้องกันได้ 
ท าให้ภาครัฐและภาคประชาชนเห็นความส าคัญในการแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการจราจร  ดังเช่นการที่
รัฐบาลไทยได้ประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็น”วาระแห่งชาติ” (มติ ครม. 29 กันยายน 2552)   และ
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มอบหมายให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
โดยมีเป้า หมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552-2555 เป็นกรอบวางทิศทาง และก าหนด
มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เรียกว่า  “มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.”  เมาไม่ขับ สวม
หมวกนิรภัย มอเตอร์ไซด์ไม่ดัดแปลง  คาดเข็มขัดนิรภัย  พกพาใบขับขี่ ไม่ขับรถเร็ว  และก าหนดยุทธศาสตร์การ
ท างานไว้ 6 ด้าน (6 E) ประกอบด้วย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ด้านวิศวกรรม 
(Engineering) ด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ (Education)   การมีส่วนร่วมและการสร้างอ านาจแก่ชุมชน 
(Empowerment) ด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) และด้านการประเมินผล 
(Evaluation)  

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ครม. ได้รับรองข้อเสนอของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนน ที่ก าหนดให้ประเทศไทยมีแผนการด าเนินงาน “ทศวรรษการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน” ตาม
แนวทางขององค์การสหประชาชาติ มาก าหนดเป็นมาตรการหลัก  8 ประการ ได้แก่ 

1. ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับข่ียานพาหนะ 
3. ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4. แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
5. ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย 
6. พัฒนาสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
7. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟ้ืนฟูผู้บาดเจ็บ 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

โดยมีเป้าหมายให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต้องลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 10  ปีข้างหน้า 
จากข้อมูลส านักระบาดวิทยาพบว่าในปี 2548-2553 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสูงสุดร้อยละ 88.34–

89.46  ผู้ขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 87.6 และ ผู้ซ้อนท้าย ร้อยละ 93.9  ผู้บาดเจ็บที่เป็นนักเรียนนักศึกษามี
สัดส่วนไม่สวมหมวกนิรภัยสูงกว่าทุกกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 91.1 อวัยวะที่บาดเจ็บสูงสุด คือ ศีรษะ    ในผู้บาดเจ็บ 
ร้อยละ 42.7 และ ในผู้เสียชีวิต  ร้อยละ 70.8  การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในผู้บาดเจ็บที่เป็น    ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์  มีสัดส่วนการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจากร้อยละ 46.4 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 39.5 ในปี 2553 
ความเร็วของรถจักรยานยนต์ก็เป็นเรื่องที่น่าให้ความส าคัญ เนื่องจากผู้ขับขี่ท่ีบาดเจ็บในกลุ่มที่สวมหมวกนิรภัย
และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มอายุ  <18 ปี และอายุ 18-89 ปี พบว่าอายุ  <18 ปี      มีการ
บาดเจ็บที่สมองรุนแรงกว่ากลุ่มอายุที่มากกว่า และยังเป็นกลุ่มที่บาดเจ็บและตายสูงที่สุด 

จากข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่า ผู้ป่วยใน (Admit) จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มี
ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุรถทุกประเภท  โดยเฉลี่ย 5 ปีเป็นเงิน 
2,368.78 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุรถทุกประเภท 2,952.20 ล้านบาท  
 ในด้านข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลการตายที่เป็นทางการ ที่ใช้เป็น base 
line ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  ยังมีปัญหาเรื่องความเป็นเอกภาพของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน          ซึ่ง
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล (เสาหลักที่ ๖) ภายใต้คณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีการประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลให้มีความเป็นเอกภาพ
และใช้นิยามการตายที่เป็นสากล  สรุปได้ว่า ให้ใช้ข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ : มรณบัตร และหนังสือ
รับรองการตาย (เป็นหลัก) และใช้ข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ : ระบบ polis และของบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ มาสอบทานกับข้อมูล สนย. อีกครั้ง  ซึ่งในทางปฏิบัติยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหา
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เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายบุคคลได้  ประกอบกับข้อมูลในระบบ POLIS ไม่สามารถ
ดึงข้อมูลออกมาเป็นรายบุคคลได้ จึงจ าเป็นต้องมีการหาแนวทางการปฎิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป 
  ในระดับนโยบาย นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO ร่วมบูรณา
การการท างานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันทุกภาคส่วน อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ตลอดช่วงทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563  โดยใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 เป็นการเริ่มต้นท างาน โดยเน้นปัจจัย
เสี่ยงส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในอันดับต้นๆ  4 ประเด็น คือ การสวมหมวกนิรภัย  การคาดเข็มขัดนิรภัย  การ
เมาแล้วขับ และการขับรถเร็วเกินกฎหมายก าหนด  ซึ่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้เป็นแกนในการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงหลักท้ัง 4 ประเด็น  เพ่ือเป็นการเร่งรัดการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  ให้มีการปฏิบัติเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดทั้งปี    

สถานการณ์อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของภาคอีสานมีแนวโน้มลดลง  โดยในปี 2551-
3553  พบอัตราตาย  14.78 , 14.24 , 10.79 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบ
จังหวัดส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง  จังหวัดที่มีอัตราตายเพิ่มขึ้นจากปี 2552 คือจังหวัดยโสธร อ านาจเจริญ เลย   
และจังหวัดที่ยังคงมีอัตราตายสูงในปี 2553  ได้แก่ จังหวัดเลย   ยโสธร   หนองคาย และร้อยเอ็ด (ภาพ 1) 
 ภาพ 1  อัตราตายต่อแสนประชากรด้วยอุบัติเหตุทางถนน ปี 2551- 2553  จ าแนกรายจังหวัด 
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แหล่งข้อมูล  กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่9 ปี2556 จ านวน 4 จังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีการตายมากท่ีสุด สครราชสีมา 
เมื่อจัดล าดับการบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนน แยกตามอ าเภอในแต่ละจังหวัด ดังรายละเอียดตาราง
ด้านล่าง ที่มาของข้อมูลรายงาน 19 สาเหตุ ของจังหวัด 

จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  จังหวัดสุรินทร์ 

โรงพยาบาล 21 ธันวาคม 2553 - 20 ธันวาคม 2554 21 ธันวาคม 2554 - 20 ธันวาคม 2555 21 ธันวาคม 2555 - 20 เมษายน 2556 

บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต 

สุรินทร ์ 5,188 63 5,525 107 3,633 42 

ปราสาท 2,007 42 1,822 28 1,207 27 

พนมดงรัก 172 11 243 4 155 2 

กาบเชิง 996 9 1,378 7 673 7 

สังขะ 2,320 36 2,140 37 1,157 21 

บัวเชด 442 6 607 5 294 9 

ศีขรภูม ิ 1,861 17 1,846 30 1,062 14 

ส าโรงทาบ 775 14 820 10 517 7 

รัตนบุร ี 1,000 17 827 11 599 10 

ท่าตูม 1,191 30 1,227 17 779 6 

ชุมพลบุร ี 465 10 423 16 259 3 

สนม 342 2 427 8 219 2 

จอมพระ 961 13 840 10 553 3 

ล าดวน 370 7 424 5 215 6 

รวม 18,090 277 18,549 295 11,322 159 
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แบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจร  

ตั้งแต่ 1ม.ค. 2556-30 เม.ย.2556 

ล าดับ โรงพยาบาล 
รวม 4 เดือน 

1. ผู้บาดเจ็บทั้งหมด 3. ผู้เสียชีวิต รวม 

1 สตึก 436 2 438 
2 พุทไธสง 299 1 300 
3 คูเมือง 91 1 92 
4 นาโพธิ์ 184 0 184 
5 บ้านใหม่ฯ 178 2 180 
6 ล าปลายมาศ 632 10 642 
7 หนองหงส์ 235 3 238 
8 ห้วยราช 166 2 168 
9 ประโคนชัย 736 6 742 
10 กระสัง 435 2 437 
11 บ้านกรวด 378 5 383 
12 พลับพลาชัย 233 4 237 
13 นางรอง 787 12 799 
14 ละหานทราย 400 7 407 
15 หนองก่ี 468 2 470 
16 ปะค า 274 1 275 
17 โนนสุวรรณ 187 1 188 
18 ช านิ 169 0 169 
19 โนนดินแดง 207 4 211 
20 เฉลิมพระเกียรติ 167 0 167 
21 บุรีรัมย์ 1,099 18 1,117 
22 แคนดง 127 0 127 
23 ค่ายฯ       
24 เอกชนบุรีรัมย์       
25 นายแพทย์สุรเชษฐ์       
  รวม 7,888 83 7,971 
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ตารางท่ี จ านวนการบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจร แยกรายอ าเภอ ตั้งแต่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๖- ๓๑ เมษายน ๒๕๕๖ 

ล าดับที่ อ าเภอ บาดเจ็บ ตาย รวม 

๑ ร.พ.บ้านเขว้า ๒๗๖ ๒ ๒๗๘ 

๒ ร.พ.คอนสวรรค์ ๒๔๔ ๒ ๒๔๖ 

๓ ร.พ.เกษตรสมบูรณ์ ๓๑๒ ๑ ๓๑๓ 

๔ ร.พ.หนองบัวแดง ๕๒๗ ๑ ๕๒๘ 

๕ ร.พ.จัตุรัส. ๔๙๘ ๔ ๕๐๒ 

๖ ร.พ.บ าเหน็จณรงค์ ๓๖๙ ๒ ๓๗๑ 

๗ ร.พ.หนองบัวระเหว ๑๗๕ ๘ ๑๘๓ 

๘ ร.พ.เทพสถิต ๒๑๙ ๗ ๒๒๖ 

๙ ร.พ.ภูเขียว ๔๘๘ ๓ ๔๙๑ 

๑๐ ร.พ.บ้านแท่น ๑๙๗ ๐ ๑๙๗ 

๑๑ ร.พ.แก้งคร้อ ๔๐๔ ๒ ๔๐๖ 

๑๒ ร.พ.คอนสาร ๓๒๒ ๒ ๓๒๔ 

๑๓ ร.พ.ภักดีชุมพล ๑๕๕ ๕ ๑๖๐ 

๑๔ ร.พ.เนินสง่า ๑๐๓ ๐ ๑๐๓ 

๑๕ รพ.ชัยภูมิ ๑๖๓๒ ๕ ๑๖๓๗ 

  รวมทั้งจังหวัด ๕๙๒๑ ๔๔ ๔๓๒๘ 

อ าเภอในจังหวัดนครราชสีมาที่มีผู้เสียชีวิตสูง10 อันดับในปี2555 ได้แก่ ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน วังน้ าเขียวปักธงชัย 
โชคชัย โนนสูง พิมาย บัวลาย และอ าเภอเมือง  

อ าเภอในจังหวัดชัยภูมิที่มีผู้เสียชีวิตสูง3 อันดับในปี2556 ได้แก่ หนองบัวระเหว เทพสถิต เมืองและภักดีชุมพล 

อ าเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีผู้เสียชีวิตสูง3 อันดับในปี2556 ได้แก่ เมือง นารอง  ล าปลายมาศ 

อ าเภอในจังหวัดสุรินทร์ที่มีผู้เสียชีวิตสูง3 อันดับในปี2556 ได้แก่  เมือง ปราสาท สังขละ  

2. หลักการท างานการด าเนินงาน 
2.1. การเติบโตของเครือข่ายได้ประยุกต์หลัก INN(อ.ประเวศ วะสี) ซึ่งเริ่มจาก 

2.1.1 การพัฒนาศักยภาพแกนน า (Individual) 
2.1.2 แกนน าขยายงานตนสู่กลุ่มคนท างาน (node)  
2.1.3 แต่ละnode เชื่อมโยงหากันเป็นเครือข่ายคนท างาน (Network)  
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2.2. ขยายวงเครือข่ายท างานในแนวราบ จากจังหวัดสู่พ้ืนที่สู่ ท้องถิ่น ชุมชน โรงงาน โรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนของ
วัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนน   
2.3. ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนและ จัดการความรู้(KM) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทีมงานทุกระดับ 
2.4. สร้างกลุ่มแกนน า Node ระดับเขต หนุนเสริมคนท างานในระดับพ้ืนที(่Empowerment)  
2.5. ประเมินผล อาศัยกลไกสนับสนุนจากสคร. ผู้ตรวจฯ   
2.6.  ด าเนินงานโดยใช้กลวิธี 5 ช(ชง.ข้อมูล ชื่นชม/เชียร์  เชื่อม ช้อน และเช็ค )    + 5 สตามแนวทางของ WHO : 
ได้แก่ (1) สารสนเทศ (2) สหสาขา (3) ระบุจัดล าดับ “สุดเสี่ยง” (4) สร้างการมี “ส่วนร่วม” กับภาคีที่เก่ียวข้อง 
และ (5) ก าหนดมาตรการที่ “สุดคุ้ม” 
3.บทบาทหน้าที่ สคร. 

1)  ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุทางถนน 
2)  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุทางถนนให้ภาคีเครือข่าย 
3)  ประสาน สนับสนุนยุทธศาสตร์จากกรมควบคุมโรค และการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุทางถนนทั้งร่วมมือ บังคับใช้กฎหมายและจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

4) พัฒนาวิชาการและวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นรูปแบบหรือเทคโนโลยี เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุทางถนนทีเ่หมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   

 
4.กรอบกระบวนการท างาน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือให้เครือข่ายมี
การจัดการระบบ
เฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมอุบัติเหตุ
ทางบก ในพ้ืนที่
เขตสาธารณสุขที่ 
14 
   
   

พัฒนาคนท างานระดับจังหวัดในเขต 
-ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับจังหวัด    
-นิเทศติดตามคนท างานในระดับจังหวัด 4 จังหวัด 
-ร่วมประชุมกับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์   

 
-เครือข่ายในพ้ืนที่สคร.5 มีการ
จัดการระบบการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมอุบัติเหตุทางบก  
-พ้ืนที่เป้าหมายของอ าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็ง มีการจัดการระบบเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุม อุบัติเหตุทาง
บก 
-ได้ชุดความรู้การจัดการป้องกัน
ควบคุมอุบัติเหตุทางบก  

พัฒนาคนท างานระดับอ าเภอในเขต 
-ประชุมสร้างความเข้าใจลักษณะงานที่ด าเนินงาน
ร่วมกันกับ สคร. 
-นิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   
-สรุปบทเรียนการด าเนินงาน  
-การขยายผลน าบทเรียนที่ได้ไปใช้ในพื้นอ่ืน 
-ติดตามการขยายผลการด าเนินงาน  
งานที่ร่วมกับส านัก 
-ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการในโครงการป้องกัน
และลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ
ในพ้ืนที่น าร่องจ.นครราชสีมา 
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5.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เพ่ือให้เครือข่ายมีการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมอุบัติเหตุทางบก ในพ้ืนที่เขตสาธารณสุขที่ 14 
 
6.กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ด าเนินการ 

คนท้างานระดับจังหวัดและอ้าเภอ ต้าบล ในพื้นที่เครือข่ายบริการ ที่ 9 
 
7.ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

8.ผลการด าเนินงาน 
8.1พัฒนาคนท างานระดับจังหวัดในเขต 
 เครือข่ายในพ้ืนที่สคร.5 มีการมีความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมอุบัติเหตุทางบก ดังนี้ 
1. การจัดการข้อมูล  

ถึงแม้ว่างานอุบัติเหตุจะมี สอจร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้มีการพัฒนาภาคเครือข่าย และ
การจัดการข้อมูลในภาคอีสาน 20 จังหวัด และมีหลายจังหวัดที่ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูล มีการใช้ข้อมูล
ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ น าสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน แต่ในมุมมองของกลุ่ม
เครือข่ายจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในภาพรวมยังคงต้องมีการพัฒนาระบบจัดการข้อมูล ทั้งในส่วนของ
แหล่งข้อมูลที่มาจากต ารวจ  สาธารณสุข  บริษัทกลาง ข้อมูลของ ปภ . ที่รวบรวมมาวิเคราะห์ใช้ในการ
ประชุมของจังหวัด  ซึ่งมีจ านวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บความแตกต่างกันมาก  ข้อมูลจากแต่ละแหล่งมี
จุดเด่นละข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน   

2. การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายคนท างาน และกลไกการขับเคลื่อน 
ในปัจจุบันงานป้องกันอุบัติเหตุของ ปภ. ถือว่าเป็นงานที่มีความส าคัญน้อยมากเมื่อเทียบกับงาน

สาธารณภัยอื่นๆ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยที่เป็นวาระของชาติที่จะลดอัตราด้วย
อุบัติเหตุลงร้อยละ 50 ในปี 2563  ดังเช่นจังหวัดนครราชสีมามีการด าเนินการกิจกรรมมากมายทั้งในส่วน
ของการสืบสวนหาสาเหตุเชิงลึกของต ารวจ การมีหลักสูตรในโรงเรียนที่ก าลังขยายสู่โรงเรียน 11  แห่ง
และวางแผนขยายสู่ทุกโรงเรียน ฯลฯ แต่อัตราการตายไม่ลดลง  จึงได้จัดท าเป็นวาระจังหวัดโดยผู้ว่า
ราชการ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหา  ดังนั้นภาคีเครือข่ายคนท างานท้ังในเรื่อง
พฤติกรรมเสี่ยงของคน  รถ และถนนมีความส าคัญมากที่จะต้องมาท าความเข้าใจบทบาท ภารกิจ และ
พัฒนาทีมงานร่วมกัน   

3. พ้ืนที่ต้นแบบ    
ในเขต5 มีพ้ืนที่ทีมีผลการด าเนินงานที่ได้ผลดีบ้างแล้ว หรืออยู่ในช่างก าลังด าเนินการมีแนวโน้ม

เห็นผลส าเร็จในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เช่น จังหวัดนครราสีมาท่ีโรงเรียนมหิศราธิบดี และ รร .
ที่ขยายผล ของ สพม31  11 แห่ง   สภ. 10  แห่ง   จังหวัดสุรินทร์ ที่ สภ. เมือง   รร.ชุมพลบุรี   อบต.นา
ดี ส่วน จังหวัดชัยภูม ิที ่อบต. ห้วยต้อน  อบต. โพนทอง  จังหวัดบุรีรัมย์ที่ ทต. อุดมธรรม อ.กระสัง  
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 นอกจากนี้การลงไปเยี่ยมติดตามและหาข้อมูลการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย ยังพบว่า เครือข่ายแต่ละ
หน่วยงานมีแผนงานหรือกิจกรรมที่ท าในโครงสร้างของแต่ละหน่วยงานจะมีช่วงเทศการปีใหม่ สงกรานต์ที่ได้มีการ
ประชุมร่วมกันท างานอย่างเข้มแข็งทุกแห่งและมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการท างาน ส่วนการเคลื่อนงาน
ในประเด็นส าคัญ เช่น หมวก เมาเร็ว เข็มขัดนิรภัย  จะมีการเน้นหนักในSETTIGN บางหน่วยที่เก่ียวข้องตาม
สถานการณ์ เช่น หมวก เน้นที่โรงเรียน โรงงาน  ความเร็ว เน้นที่รถสาธารณะ โดยขนส่งและต ารวจ เป็นต้น งาน
โครงการที่บูรณษการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีโดยเฉพาะงบจาก สสส .โดยผ่านทาง สอจร. เครือข่ายได้มีโอกาสมา
พบปะกัน แต่การเก็บเก่ียวชุดความรู้ และการขยายให้เต็มพ้ืนที่ยังมีน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.การมีกลไกเชิงนโยบาย เช่น ควรจะมีเวทีของผู้เกี่ยวข้อง (เวที 13  ประสานของจังหวัดที่เคยมี)  เพ่ือมา
ทบทวนและพิจารณาใช้ข้อมูลที่เป็นข้อตกลงของจังหวัด และพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายและมีการเชื่อมกับ
แหล่งทุนยกตัวอย่างเช่น งบ 100,000 บาท ที่จังหวัดได้รับสนับสนุนจาก สอจร. ซ่ึงเป็นงบประมาณพัฒนาภาคี
เครือข่ายและการจัดการข้อมูลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ควรมีหลักเกณฑ์การใช้ที่ยืดหยุ่นตาม
สภาพปัญหาที่เปลี่ยนไปของแต่ละจังหวัด 

2.การสร้างเครือข่ายสร้างพ้ืนที่ต้นแบบ เช่น ควรมีการร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบและการขยายผลท าง าน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ ทุกองค์กร เช่น  คนในชุมชนต้องช่วยเหลือ เฝ้าระวังป้องกันปัญหาที่จะเกิดและ
สร้างมาตรการทางสังคมร่วมกัน โดย ชุมชนออกกฎระเบียบการขับขี่ในชุมชน   หรือหน่วยงานภาครัฐ สถานที่
ราชการ มีการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ามาติดต่อราชสวมหมวก
นิรภัย 

3.การจัดการข้อมูลระดับจังหวัดระดับอ าเภอควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงปริมารเชิงลึกและมีเวที
น าเสนอสม่ าเสมอ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี ถ้าหน่วยงานเหล่านั้นสามารถชี้ความเสี่ยงต่างๆ ได้ เช่น สี่แยกที่มีความ
เสี่ยงอยู่ที่ไหนบ้าง คนที่ออกมาใช้ชีวิตบนความเสี่ยง กลุ่มไหนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด หาข้อมูลในพื้นท่ี
ตนเอง จะได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีประโยชน์ การบูรณาการข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลการใช้ข้อมูลมี
ความส าคัญมากในการขับเคลื่อนให้เกิดกลไกท างาน ซึ่งมี 2 ทาง คือ (1) การน าข้อมูลมารวมกัน  (2) น าข้อมูล
เฉพาะส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกันให้เป็นข่าวสารโดยท าอย่างต่อเนื่อง แบบทางที่ 2 น่าจะมีความเป็นไปได้ และเกิด
ประโยชน์มากกว่า แต่ก็ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันเพราะแต่ละแห่งมีเจตนาการใช้ข้อมูลไม่เหมือนกัน แต่
รายละเอียดบางอย่างสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ ซึ่งคงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องการวิธีการในการท างานต่อไป  
8.2 พัฒนาคนท างานระดับอ าเภอในเขต 
 สคร .ได้ลงพื้นที่เพ่ือพัฒนาคนท างานให้มีการท างานอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง หรือ principle for safe community ของWHO ในระหว่างการด าเนินงานได้มีการวาง
แบบจ าลองแผนงานที่เรียกว่า “logic model” และมีการตรวจสอบคุณภาพการท างานร่วมกันกับคนท างานโดย
ใช้ วงจรคุณภาพ PDCA บทบาทของสคร.เป็นmentor คอยช่วยเหลือและชี้แนะ empower คนท างานในพื้นท่ีๆที่
น าร่องคือ อ.สนม จ.สุรินทร์ ผลการด าเนินงานพบว่าจุดเริ่มต้นของการท างานได้เก็บข้อมูลผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พบว่
และวิเคราะห์สาเหตุและน าเสนอข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้องหลัก ได้แก่ ต ารวจ ท้องถิ่น (นายก , ปลัดป้องกัน , ท้องถิ่น
อ าเภอ )  โรงเรียน (รองผู้อ านวยการโรงเรียน )  ครูฝ่ายสุขภาพอนามัย   เจ้าหน้าที่ ปภ , อป.พร  เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  รพ .สต , รพ.สนม  ทางหลวงชนบท (ทช)  แกนน าชุมชน อสม .  ผู้ใหญ่บ้าน , ก านัน  จัดท าแผนการ
ด าเนินงานอ าเภอเข้มแข็งขึ้น ในประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน    และแบ่งบทบาทหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน 
ซึ่งโรงพยาบาลสนม แผนกการรับการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ด าเนิ นการจัดการเรื่องข้อมูล จัดเก็บ บันทึก ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสนม ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอให้ได้ทราบสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข ในเวทีประชุม
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ระดับอ าเภอ นายอ าเภอ ได้สั่งการให้เกิดการแก้ไขปัญหา โดยมอบหมายให้ส่วนราชการทั้งหมดในอ าเภอช่วยกัน
วางมาตรการป้องกันแกไ้ขปัญหาอุบัติเหตุ โดยมีการวางเป้าหมาย  

ระยะสั้น   ต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และมีการจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เกิด
เหตุการณ์อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ระยะกลาง  ต้องการสร้างความตระหนักให้เยาวชน นักเรียน ประชาชนในอ าเภอสนมให้เกิดจิตส านึกใน
การขับขีป่ลอดภัย  โดยมีแผนงานท าอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องชุดความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ 
ระยะยาว ต้องการให้อัตราการบาดเจ็บ การตายจากอุบัติเหตุลดลง 
กระบวนการท างาน /กิจกรรมด าเนินงาน 
1. ประสานงานและขอความร่วมมือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมอบบทบาทภารกิจของแต่ละภาคส่วน  
2. แต่งตั้งคณะท างานจากตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อด าเนินงานตามแผน 
3. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด าเนินงานตามแผน 

-โรงเรียน จัดรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และสร้างแกนน านักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนโดยค รูเป็นผู้
ขับเคลื่อน  

-ต ารวจ  จัดการจราจร ตรวจ จับ ปรับอย่างเข้มงวดในเขตอ าเภอ 
-อสม . แกนน าชุมชนทุกคนในอ าเภอ เป็นแบบอย่างที่ดี สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับข่ี

จักรยานยนต์ (ได้รับแจกหมวกนิรภัยจ านวน 155 คน 
-โรงพยาบาล / สาธารณสุข รวบรวมเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และน า เสนอ รวมทั้งเป็นทีมเลขาใน

การประสานงาน จัดประชุมให้เกิดการขับเคลื่อนงาน 
4. กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกัน คือ 

-ตั้งด่านตรวจ 1 เดือน/ครั้ง  หรือช่วงเทศกาล  (ต ารวจ , สาธารณสุข , อปพร) 
-ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือป้องกัน 
-ประชุม / ประจ าเดือนในเวทีอ าเภอ  (เกิดเป็นวาระอ าเภอ) 

5. ค้นหาแนวทางแก้ไข  
– ป้องกันร่วมกันในช่วงระหว่างด าเนินงาน คือ การติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

(ถนน / ป้ายจราจร/ สัญญาณไฟ) 
- ผลักดันให้เกิดมาตรการองค์กร ชุมชน โดยจัดท ามาตรการอ าเภอ (MOU) ท าข้อตกลงร่วมกัน 

และสนับสนุนให้ชุมชน  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น สวมหมวกนิรภัย ขับข่ีปลอดภัย 
-ประสานให้เกิดการใช้งบประมาณในการด าเนินงานจากแต่ละหน่วยงาน และท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สคร.ควร สนับสนุนให้เกิดชุดความรู้ และโมเดลพื้นที่ท่ีท าส าเร็จ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การไปดู

งาน เรียนรู้พื้นที่เด่น/ Model   
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8.3 งานที่ร่วมกับส านัก 
 โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการในพ้ืนที่น าร่องจ .นครราชสีมาเป็น
ความร่วมมือระหว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมควบคุมโรค  ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ระบบข้อมูลอุบัติ เหตุทางถนน และกลไกการติดตาม ก ากับ  และเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมจัดการข้อมูลในระดับ
จังหวัดให้สามารถน าข้อมูลจากหลายแหล่งไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
พ้ืนที่ (โดยใช้หลัก 5 ส. : สารสนเทศ  สหสาขา  สุดเสี่ยง  ส่วนร่วมของพ้ืนที่ และสุดคุ้ม ) ทาง สคร .ได้เป็น
คณะกรรมการ มีหน้าที่เป็นทีมวิชาการให้ค าแนะน าและเสริมพลังแก่คนท างานใน ระดับพื้นท่ี และได้จัดเวที
ประชุมระหว่างทีมรพ.และสภ.ทุกอ าเภอของจังหวัดนครราสีมา พร้อมทั้งท าความเข้าใจในแบบสอบถามของต ารวจ
และแบบเก็บข้อมูลของทุกโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้เครื่องมือ ที่เป็นMINI IS ที่เก็บเฉพาะผู้บาดเจ็บ
และตายจากอุบัติเหตุทางถนนตามข้อก าหนดที่ตกลงกัน และใช้เป็นเครื่อมือจุดแรกเพ่ือเชื่อมไปยังการเก็บข้อมูล
ของต ารวจในโครงการน าร่อง ปภ .และโค รงการน าร่องการสอบสวนหาสาเหตุการตายโดยประยุกต์ Change 
model นอกจากนั้นได้ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงานระดับจังหวัดทุกครั้งและได้ชี้แนะต่อยอดเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการท างานและการวัดผลส าเร็จด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่และของภาคี เช่น บ .
กลาง โรงพยาบาล ฯลฯ 
 ข้อสังเกตุที่พบ ทางต ารวจได้มีการสืบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และตาย ดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา และเทคนิคการแก้ไขปัญหาถึงแจะเป็นการแก้ไบเฉพาะหน้าด้วยการเน้น การบังคับใช้
กฎหมายแต่พบการพัฒนาการที่ต ารวจเข้าไปสร้างความร่วมมือกับ ภาคี เช่น โรงเรียน เทศบาล อบจ . โรงงานและ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนบทบาทหนึ่งที่ทางส านักตรวจราชการที่มีบทบาทให้ติดตาม 
ควบคุมก ากับ และนิเทศการท างานนั้น ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับภาคีอ่ืนแต่มีการติดตามการท างานทางการตรวจ
นิเทศปกติที่มเีฉพาะสาธารณศุขเท่านั้น  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -การประชุมติดตามในแต่ละเดือนน่าจะมีประเด็นที่เฉพาะลงลึกในการแก้ไขปัญหา 

-กรมควรมีการเขียนบทบาทที่ชัดเจนให้กับคนท างานที่เก่ียวข้อง 
 - กรมควรมีการSITE VISIT เพ่ือติดตามการท างานและให้ก าลังใจคนท างาน 
  
9.ภาคผนวก 
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การด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าปี 2556 เขต 9 
 
หลักการและเหตุผล 

 
จากการทบทวนสถานการณ์เด็กจมน้ าสรุปได้ดังนี้ 
ระดับเขต 9  ข้อมูลการตายด้วยเด็กจมน้ า ปี  2555 และ 2556 (ที่มา:.ข้อมูลจากส านักโรคไม่ติดต่อ 

2555-2556) อายุน้อยกว่า 15 ปี (ไม่เกินร้อยละ 8 ต่อแสนประชากร) ดังนี้  
  

ล าดับที่ จังหวัด 
จ านวนตาย    

ปี 55 
จ านวนตาย

ปี 56 
ประชากร

เด็ก 
อัตรา 55 อัตรา 56 

1 สุรินทร์ 37 31 285,996 12.94 10.84 
2 บุรีรัมย์ 39 6 328,939 11.86 1.82 
3 นครราชสีมา 53 9 497,767 10.65 1.81 
4 ชัยภูมิ 11 7 212,635 5.17 3.29 
 เขต 9 140 22 1,325,337 10.56 1.66 
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จ านวนเด็กตายของเด็กจมน้ าจากข้อมูล 4 สสจ. และจากส านักโรคไม่ติดต่อ  ปี 2555 จังหวัดที่มีจ านวน

การตายจากเด็กจมน้ าสูงสุดคือนครราชสีมา 53 คน  รองลงมาได้แก่ บุรีรัมย์ 39 คน  สุรินทร์ 37 คน และ  ชัยภูมิ  
ร้อยละ   11  คน  ตามล าดับ 

ส่วนจ านวนเด็กตายของเด็กจมน้ าจากข้อมูล 4 สสจ. และจากส านักโรคไม่ติดต่อ  ปี 2556 จังหวัดที่มี
จ านวนการตายจากเด็กจมน้ าสูงสุดคือสุรินทร์  31 รองลงมาได้แก่  นครราชสีมา 9 คน  ชัยภูมิ  ร้อยละ    7  คน  
คน และ  บุรีรัมย์ 6 คน  ตามล าดับ 

อัตราการตายของเด็กจมน้ าจากข้อมูล 4 สสจ. และจากส านักโรคไม่ติดต่อ  ปี 2555 จังหวัดที่มีอัตราการ
ตายจากเด็กจมน้ าสูงสุดคือสุรินทร์ ร้อยละ 12.94 รองลงมาได้แก่ บุรีรัมย์ นครราชสีมา  และ  ชัยภูมิ  ร้อยละ    
11.86 , 10.65 , 5.17 ตามล าดับ 

ส่วนอัตราการตายของเด็กจมน้ าจากข้อมูล 4 สสจ. และจากส านักโรคไม่ติดต่อ  ปี 2556 จังหวัดที่มีอัตรา
การตายจากเด็กจมน้ าสูงสุดคือสุรินทร์ ร้อยละ 10.84 รองลงมาได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์  และ นครราชสีมา    ร้อยละ    
3.29 , 1.82 , 1.81 ตามล าดับ 

จากผลการด าเนินการในปี 2556 จะเห็นว่าจ านวนและอัตราการตายของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ใน 3 
จังหวัด  ไม่เกินร้อยละ 8 ต่อ แสนประชากร มีจ านวนลดลงทุกจังหวัด  ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเด็กจมน้ าของ
กรมควบคุมโรค คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยกเว้นสุรินทร์ที่ยังเกิน เกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด คือ 10.84 
ซึ่งยังต้องด าเนินการต่อไปทั้ง  4 จังหวัด 
 
กรอบกระบวนการท างาน P 

ใช้กรอบแนวคิดตาม Logic Model เป็นแนวในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ง่ายในการวางแผน ควบคุม ก ากับ
การปฏิบัติงาน 
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องค์ความรู้ K 
 1.ใช้หลักการปฏิบัติงานแบบมีพ่ีเลี้ยง จากพ้ืนที่ใกล้เคียงที่สามารถด าเนินการได้ดี 
 2.สร้างบุคลากร ภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดทักษะในการด าเนินงาน 
 3.มีการซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความช านาญ มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา  
 4.สร้างเป็นหลักสูตรเพื่อสอนในโรงเรียน 
 5.เป็นพื้นที่ best practice ส าหรับให้หน่วยงานที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 
ทักษะ S 
 1.การประสานงานเพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดการด าเนินงาน 
 2.การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
 3.การเป็นวิทยาการ การเป็นพ่ีเลี้ยง เพื่อขยายผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข้อ 1 เพ่ือประชุม
ท าความเข้าในการ
ด าเนินงานป้องกัน
เด็กจมน้ าให้กับ
คนท างานในพื้นท่ี 
เขต 9 

1.การประชุมคณะกรรมการป้องกันเด็กตกน้ าจมน้ า
ของจังหวัดในเขต โดย ท าการคัดเลือกเป็นบางภาคี
ที่คิดว่าจ าเป็น ในวันที่ 18 -19  ธันวาคม 2555 ณ 
ห้องประชุมปัญจ 1 โรงแรมปัญจดารา  อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

- พ้ืนที่คนท างาน เขต 9 โดย สสจ 
สสอ ท้องถิ่น หรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานป้องกันเด็กจมน้ า
ร่วมเป็นภาคี และช่วยผลักดันหนุน
เสริมการท างานในระดับเขตและ
จังหวัด 

ข้อ 2 เพ่ือให้ได้
พ้ืนที่น าร่องในการ
ด าเนินการป้องกัน
เด็กจมน้ า เขต 9 

2.การคัดเลือกพ้ืนที่น าร่องเพ่ือหนุนเสริมศักยภาพ
คนท างานและพิจารณาถึงการขยายผลหรือการ
น าไปใช้ในโครงสร้างที่มีนโยบายรองรับ เช่น อ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง อ.สนม  จังหวัดสุรินทร์ ประชุม
วิเคราะห์ทบทวนปัญหา วันที่ 10-11 มกราคม   
2556 ณ. โรงแรมปัญจดารา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

- ได้พ้ืนที่น าร่องในการด าเนินการ
ป้องกันเด็กจมน้ า เขต 9 
- จ านวนบุคลากร เครือข่ายที่

สามารถด าเนินงานป้องกันเด็ก
จมน้ า 

ข้อ 3 เพ่ือก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานเด็ก
จมน้ าในพื้นท่ีน า
ร่อง เขต 9 

3.ลงนิเทศงานในพ้ืนที่น าร่อง อ.สนม จ.สุรินทร์ 3 
ครั้ง 

- พ้ืนทีน่ าร่อง อ.สนม จ.สุรินทร์ มี
แนวทางการด าเนินการป้องกันเด็ก
จมน้ าที่ถูกต้อง เป็นต้นแบบใน
ระดับเขต และเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ที่จะขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ต่อไป 

ข้อ 4 เพ่ือพัฒนา
เครือข่าย ผ่าน
กลไกอ าเภอ
ควบคุมโรค 
เข้มแข็ง 

4.1 ประชุมถอดบทเรียนสรุปบทเรียนการด าเนินงาน
เฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ า  วันที่ 17-18  เมษายน 
2556  ณ อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
4.2 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานป้องกันเด็ก
จมน้ า  8-10 กรกฎาคม 2556 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ 
ชัยภูมิ 
4.3 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง 5-6 สิงหาคม 2556 ณ เฮอมิเทจรีสอร์ท 

- ได้วิธีการด าเนินงานป้องกันเด็ก
จมน้ าที่ถูกต้องและได้ผลป้องกัน
การตกน้ า จมน้ าของเด็ก และลด
อัตราการตาย ให้น้อยกว่าร้อยละ 
8 ต่อ แสนประชากร 
- เกิดพ้ืนที่ต้นแบบและพ้ืนที่ที่จะ

ขยายผลการท างานป้องกันเด็ก
จมน้ าผ่านกลไกอ าเภอควบคุมโรค 
เข้มแข็ง 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
1. เพ่ือประชุมท าความเข้าในการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าให้กับคนท างานในพ้ืนที่ เขต 9 
2. เพ่ือให้ได้พ้ืนที่น าร่องในการด าเนินการป้องกันเด็กจมน้ า เขต 9 
3. เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานเด็กจมน้ าในพื้นที่น าร่อง เขต 9 
4. เพ่ือพัฒนาเครือข่าย ผ่านกลไกอ าเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง 

 
กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่น าร่อง อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยด าเนินการ 2 รพ.สต. คือ รพ.สต.อ้อมแก้ว และ รพ.สต.นานวน 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
 
ผลการด าเนินงาน 

ได้พ้ืนที่อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่ ต้นแบบในการป้องกันเด็กจมน้ าเพ่ือขยายผลไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ 
ต่อไป ทั้งนี้ปี 2556 อ าเภอสนมไม่มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ า ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินการของ
อ าเภอน าร่อง 

จ านวนเด็กตายของเด็กจมน้ าจากข้อมูล 4 สสจ. และจากส านักโรคไม่ติดต่อ  ปี 2556 จังหวัดที่มีจ านวน
การตายจากเด็กจมน้ าสูงสุดคือสุรินทร์  31 รองลงมาได้แก่  นครราชสีมา 9 คน  ชัยภูมิ  ร้อยละ    7  คน  คน 
และ  บุรีรัมย์ 6 คน  ตามล าดับ 

อัตราการตายของเด็กจมน้ าจากข้อมูล 4 สสจ. และจากส านักโรคไม่ติดต่อ  ปี 2556 จังหวัดที่มีอัตราการ
ตายจากเด็กจมน้ าสูงสุดคือสุริ นทร์ ร้อยละ 10.84 รองลงมาได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์  และ นครราชสีมา    ร้อยละ    
3.29 , 1.82 , 1.81 ตามล าดับ 

จากผลการด าเนินการในปี 2556 จะเห็นว่าจ านวนและอัตราการตายของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ใน 4 
จังหวัด  ไม่เกินร้อยละ 8 ต่อ แสนประชากร มีจ านวนลดลงทุกจังหวัด  ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดเด็กจมน้ าของ
กรมควบคุมโรค คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยกเว้นสุรินทร์ที่ยังเกินเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด คือ 10.84 
ซึ่งยังต้องด าเนินการต่อไปทั้ง  4 จังหวัด 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเมื่อพบอ าเภอที่ด าเนินการได้ดีต้องแนะน าให้อ าเภอ ที่มีอัตราการตายของ
เด็กจมสูงหรือท่ีมีอุบัติการณ์ของเด็กจมน้ า  มาศึกษาเรียนแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการด าเนินการด้วยกัน ซึ่งเมื่อมี
พ้ืนที่น าร่องในระดับจังหวัดแล้ว จะท าให้ง่ายต่อการด าเนินการ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องและมีบริบทที่ ใกล้เคียงกัน  
  2.อ าเภอต้องเป็นผู้ชง เชื่อม และโค้ช ตลอดจนประสานพื้นที่เครือข่ายคนท างาน ทั้งจากระดับจังหวัด มา
ระดับอ าเภอ ตลอดจนลงถึงการท างานระดับต าบล เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทันเวลา จนบรรลุวัตุประสงค์
ตามกลไกอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั้งยืน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการท างาน 
 3.ต้องมีการแลกเปลี่ยนการท างานระหว่างพ้ืนที่ ในระดับจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กับ
พ้ืนที่ เขตสาธารณสุขอ่ืนที่ด าเนินการเด็กจมน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.งานป้องกันเด็กจมน้ า บางพ้ืนที่ยังคิดว่าเป็นปัญหาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข จึงท าให้ภาคีคนท างานใน
บางอ าเภอหรือบางพ้ืนที่ ไม่หลากหลาย เช่น ท้องถิ่นยังไม่เห็นความส าคัญ  สพม .(มัธยม)   สพป.(ประถม) จะต้อง
เข้าร่วมด าเนินการด้วย 
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ภาคผนวก 
รายช่ือคนท างานเด็กจมน้ า เขต 9 ปีงบประมาณ 2556-2557 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
1.นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ๐๘๑-๒๖๔๘๗๗๐ 
pookprempree@hotmail.com 
2.นายกฤศ  เรียงไธสง  (ผู้ประสานระดับเขต) นวก.สธ.ปฏิบัติการ ๐๘๑-๐๗๖๘๐๒๙ 
ohoh9784@hotmail.com 
จังหวัดนครราชสีมา  
นายวีระชน  เกลียวกลม สสจ.นครราชสีมา 089-2559308 veerachon_k@hotmail.com 
จะด าเนินการที่อ าเภอโนนไทย  
 
จังหวัดชัยภูมิ 
พ่ีแมว 081-5487402   044-836826 ต่อ 210-211 
ปิ่นทอง จุลท่าหว้า (ข้อมูล) 087-2453102  044-836826 ต่อ 210-211 hot_rugchula@hotmail.com 
นางทิพวรรณ    โถชัย (ผู้ประสานหลักNCD) ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อ  โทร 044-836826-9 ต่อ 502 มือถือ 081-8763213  E-mail : vanikan@gmail.com  
จะด าเนินการที่อ าเภอจัตุรัส และเกษตรสมบูรณ์ 
 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
พ่ีเทียนทอง 081-5475633 tiantong1669@gmail.com 
ส านักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดบุรีรัมย์ burirum.ems1669@gmail.com 
จะด าเนินการที่อ าเภอกระสัง 
 
จังหวัดสุรินทร์ 
พ่ีอนงค์ NCD 089-8444145   044-518402 ต่อ 128 am1669surin@gmail.com 
พ่ีบี NCD 082-1549047   044-518402 ต่อ 128 ems_surin@hotmail.com 
จะด าเนินการที่อ าเภอจอมพระ 
อ าเภอสนม  (ด าเนินการเป็นพี่เลี้ยงให้เขต 9) 
นายอัมพร จันทา  รพ.สต.นานวน 086-256-1100  fax044-589048  tom104_nanuan@hotmail.com 
นางจรรยา มะลิงาม รพ.สต.อ้อมแก้ว fax044-589048 
นายวิศัลย์  ดีได้ดี  สสอ.สนม 089-284-8435  fax044-589048  saidee038@hotmail.com 
นางบุญล้อม สีชื่น  รพ.สนม  089-582-6765 fax 044-589065 epidsanom@hotmail.com 
นายเสน่ห์    หางสลัด อบต.นานวน  093-5257090 

 
 
 
 
 
 

mailto:pookprempree@hotmail.com
mailto:hot_rugchula@hotmail.com
mailto:vanikan@gmail.com
mailto:tiantong1669@gmail.com
mailto:burirum.ems1669@gmail.com
mailto:saidee038@hotmail.com
mailto:epidsanom@hotmail.com
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การด าเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 
หลักการและเหตุผล 

 จากการส ารวจสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบประจ า ปี 2554 โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจพฤติ กรรมการดื่มสุราของประชากรและน าเสนอรายงานในภาพรวม
ระดับประเทศและภูมิภาค ปรากฏว่าจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัด
นครราชสีมาประเด็นสัดส่วนของนักดื่มประจ า พบว่า ปี 2554 มีนักด่ืมประจ า เฉลี่ยร้อยละ 51.96 เพ่ิมข้ึนจากปี 
2550 ซ่ึงมีสัดส่วนของนักดื่มประจ า เฉลี่ยร้อยละ 50.82 ประเด็นสัดส่วนของนักดื่มในที่สาธารณะ พบว่า ปี 2554 
สัดส่วนของนักดื่ม ในที่สาธารณะ เฉลี่ยร้อยละ 39.78เพ่ิมข้ึนจากปี 2550 ซึ่งมีสัดส่วนของนักดื่มในที่สาธารณะ 
เฉลี่ยร้อยละ 16.75ประเด็นสัดส่วนของนักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษี พบว่า ปี 2554 สัดส่วนของนัก
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษีเฉลี่ยร้อยละ  7.08 เพ่ิมข้ึน จาก ปี 2550 ซึ่งมีสัดส่วนของนักดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นอกระบบภาษี เฉลี่ยร้อยละ 5.6 ประเด็นสัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับข่ียานพาหนะพบว่า ปี 2554 
สัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มแล้วขับข่ียานพาหนะเฉลี่ยร้อยละ  42.97 เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2550 ซึ่งมีสัดส่วนของนักดื่มที่ดื่ม
แล้วขับข่ียานพาหนะ เฉลี่ยร้อยละ 26.56 

 ส่วนสถานการณ์การบริโภคยาสูบนั้น ปรากฏว่าอายุเฉลี่ยของประชากรที่เริ่มสูบ ในปี 2554 อายุเฉลี่ยที่
เริ่มสูบของประชากรในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ คือ 18.59 ปี ลดลงจากปี 2550 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบ คือ 19.41 ปี 
ประเด็นจ านวนมวนที่สูบ/วันของประชากรในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 6 พบว่าปี 2554 ประชากรใน
เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบมีอัตราการบริโภคยาสูบ เฉลี่ย 10.66 มวน/วัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2550 ซึ่งประชากรในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบมีอัตราการบริโภคยาสูบ เฉลี่ย 10.13 มวน/วัน ส่วนประเด็นการพบเห็นได้กลิ่นเห็นก้นบุหรี่
ในสถานที่สาธารณะของประชากรอายุ15ปีขึ้นไป พบว่าสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ตลาด สถานีขนส่ง ร้านอาหาร 
ศาสนสถาน สถาน ที่ราชการ และสถานบริการสาธารณสุข คือสถานที่พบเห็น ได้กลิ่นเห็นก้นบุหรี่ ได้มากเป็น
อันดับต้นๆ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุมการเข้าถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบของประชากร ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา  มิให้เข้าถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาสูบได้โดยง่าย และเพ่ือลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พร้อมทั้งผลักดันให้
จังหวัดในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบมีการด าเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวทางการควบคุ มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบตามแนวทางที่ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการควบคุมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา 

  
วัตถุประสงค์ 

1. เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
2.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายการท างาน  
3. เกิดการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
4. เกิดการจัดการเฉพาะประเด็น(ปัญหาในพื้นที)่ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานสาธารณสุข  และหน่วยงานภาคเครือข่ายที่เก่ียวข้อง อาทิ ต ารวจ ,  สรรพสามิต , ปกครอง , 

ประชาสัมพันธ์,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถานศึกษา, สถานประกอบการ, ภาคประชาชน ฯลฯ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้หน่วยงานภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ และและเสริมสร้างความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งให้ตระหนักถึงการท างานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
เดือนตุลาคมคม-กันยายน ๕๖ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
 

1.จัดอบรม พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย 49 
คน 
 

- ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภาคี
เครือข่ายมีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานและมีการท างาน
ร่วมกันอย่างบูรนาการในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

2.เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
ในงานเทศกาลปีใหม่ ( 7 วัน
อันตราย) 

- ท าให้ทราบข้อมูลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

3.เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
ในเทศกาลสงกรานต์ (7วัน) 

- ท าให้ทราบข้อมูลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

4.เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
ในวันส าคัญทางศาสนา(2วัน) 
 

- ท าให้ทราบข้อมูลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

5.จัดประชุมคณะท างานเพ่ือ
ส ารวจข้อมูลและจัดเตรียมทีมลง

- ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภาคี
เครือข่ายมีความม่ันใจในการ
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พ้ืนที่ปฏิบัติการตรวจเตือน 
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการละเมิด
กฎหมายการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ ฯ จ านวน 4 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย 48 คน 
 

ปฏิบัติงานและมีการท างาน
ร่วมกันอย่างบูรนาการในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

6. . ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเตือน 
ประชาสัมพันธ์สถาน
ประกอบการ /ผู้ประกอบการ /
สถานที่สาธารณะโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุม
การบริโภคยาสูบ  รวมทั้งสิ้น 60 
แห่ง/ ร้าน/สถานประกอบการ 

ผลการเฝ้าระวังฯ ที่ได้ได้รับการ
น าไปเผยแพร่เพื่อการเตือนภัย
ให้กับภาคประชาชนและสังคม
โดยรวม รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ
การผลักดัน พัฒนา และปรับปรุง 
นโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการ
ใดๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินการควบคุมยาสูบ 
 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเ ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมากลุ่มเป้าหมาย 49 คน ( 2 ครั้ง) 

2. จัดทีมเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงาน
เทศกาลปีใหม(่7 วันอันตราย) 

3. จัดทีมเฝ้าระวังและบังคับใ ช้กฎหมาย ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงาน
เทศกาลสงกรานต์(7 วันอันตราย) 

4. จัดทีมเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงวัน
อาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(2 วันอันตราย) 

5. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดเตรียม ทีมลงพ้ืนที่ปฏิบัติการตรวจเตือน 
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบ ฯ จ านวน  4 ครั้ง 4 จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย 48 คน 

6. ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ /ผู้ประกอบการ /สถานที่สาธารณะ
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ จ านวน 4 จังหวัดจ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 
15 แห่ง/จังหวัด รวมทั้งสิ้น 60 แห่ง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จัดอบรม พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานควบคุมการ

บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานป้องกั นควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย 49 คน ( 2 ครั้ง) นั้น เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ สุรา ในแต่ละ
สาธารณสุขจังหวัดที่มีจ านวนน้อยการจัดอบรมมีการแจ้งผู้อบรมในระยะกระชั้นชิดท าให้ผู้รับผิดชอบงาน
บุหรี่ สุรา ไม่สามารถมาร่วมอบรมได้ทั้งหมด จึงสมควรที่ จะแจ้งผู้อบรมให้มีเวลาเตรียมพร้อมอย่าง
เพียงพอ 

2. จัดทีมเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานเทศกาลปี
ใหม่ สงกรานต์ วันอาสฬบูชา วันเข้าพรรษา นั้น ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมามีพ้ืนที่
รับผิดชอบคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์การจัดทีมออกตรวจไม่มีการประสานเจ้าหน้าที่ในพื้น
มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 เท่านั้น ท าให้การบังคับใช้กฎหมายและการเฝ้า
ระวังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร จึงควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น สสจ ต ารวจ สรรพส ามิต ร่วม ออกตรวจใน
พ้ืนที่ด้วย 

3. การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานเทศกาลปี
ใหม่ สงกรานต์ นั้น มีความเสี่ยงทั้งการเดินทางเนื่องจากเป็นช่วงเทศการและเสี่ยงจากการด าเนินการ
ออกตรวจพ้ืนที่เนื่องจากผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจกฎหมายมัก ขมขู่เจ้าหน้าที่ แต่งบประมาณหรือเบี้ย
เลี้ยงที่ได้น้อยท าให้เจ้าหน้าที่ไม่อยากท างานในช่วงเทศการดังกล่าว ควรที่จะมีเบี้ยเลี้ยงที่เพ่ิมมากข้ึน
กว่าเดิมเพ่ือเป็นก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ชุดออกตรวจ 
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การด าเนินงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 

1.ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือท่ีเกิดจากวิถีชีวิต เป็นปัญหาส าคัญของทุกประเทศ และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต สูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง โดย
องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าในปี ๒๕๔๘ ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง ๓๕  ล้านคน ซึ่งมีค่าประมาณ ๒ เท่า
ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อท้ังหมด และจากการส ารวจสภาวะสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 
(พ.ศ.2551-2552) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 6.9 
และความดันโลหิตสูงร้อยละ 21.4 ซึ่งรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่าย 2โรคนี้ ปีละ126,859ล้านบาท  ซึ่งสาเหตุหลักเกิด
จากสหปัจจัยร่วมหลักได้แก่ ๑ขาดการออกก าลังกายที่เพียงพอ ๒.การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และกินผัก 
ผลไม้น้อยลง ๓.สูบบุหรี่ และ ๔.ดื่มสุรา  แต่โรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม
ที่ ซึ่งหากไม่มีการป้องกันควบคุมเมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้ว และไม่สามารถ ดูแลตนเองได้ไม่ถูกต้อง ก็มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย ส่งผลกระทบต่อการด าร งชีวิต 
ภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม จนกลายเป็นภาระโรคของประเทศในที่สุด  

ปี 2551-2554 อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงภาพรวมใน เขตสุขภาพท่ี9  พบว่ามี
แนวโน้มลดลง แต่จังหวัดบุรีรัมย์ยัง มีแนวโน้ม สูงขึ้น  โดยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 454 ต่อแสนประชากร เป็น 
2,165ต่อแสนประชากร และความดันโลหิตสูง เพ่ิมข้ึนจาก 403 ต่อแสนประชากร เป็น 2,479ต่อแสนประชากร   
(ภาพ 1และ 2) 
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ภาพที ่1.  อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากรด้วยโรคเบาหวาน ปี 2551- 2554  จ าแนกรายจังหวัด 
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ภาพที ่2.  อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากรด้วยโรคความดันโลหิต ปี 2551- 2554  จ าแนกรายจังหวัด 
แหล่งข้อมูล : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

2. หลักการการด าเนินงาน 
กระทรวงสาธารณสุข  และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เล็งเห็น

ความส าคัญของการมีสุขภาพชีวิต ที่ดีของคนไทยโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจึงได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยพ .ศ. 2554-2563 ขึ้นพร้อมกับตั้งกลไกขับเคลื่อนระดับชาติ 2 คณะคือ
คณะกรรมการอ านวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและค ณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีเพ่ือใช้
เป็นกรอบชี้ทิศทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพทุกระดับและให้สามารถผลักดัน
สู่การปฏิบัติการให้เกิดผลส าเร็จเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยงลดโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดการพิการลดการตาย
ลดภาระค่าใช้ จ่ายทั้งระดับบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศเพ่ือก้าวสู่วิถีชีวิตพอเพียงสุขภาพพอเพียง
ระบบสุขภาพพอเพียงและสังคมสุขภาวะภายใต้สังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   ซึ่งในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 9 ใช้
ยุทธสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เป็นนโยบายงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง  ให้เกิดผลส าเร็จเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่
ลดเสี่ยงลดโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดการพิการลดการตายลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งระดับบุคคลครอบครัวชุมชนสังคม
และประเทศเพ่ือก้าวสู่วิถีชีวิตพอเพียงสุขภาพพอเพียงระบบสุขภาพพอเพียงและสังคมสุขภาวะภายใต้สังคมท่ีอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
3.บทบาทหน้าที่ สคร. 

1)  ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ให้
ภาคีเครือข่าย 

2)  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ให้
ภาคีเครือข่าย 

3)  ประสาน สนับสนุนยุทธศาสตร์จากกรมควบคุมโรค และถ่ายทอดสุ่การปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4) พัฒนาวิชาการและวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นรูปแบบหรือเทคโนโลยี เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   
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4.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เพ่ือให้เครือข่ายมีการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในเขตสุขภาพที่ 9 
 
5.กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ด าเนินการ 
คนท างานระดับจังหวัดและอ าเภอ ต าบล ในพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 9 

 
6.ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

7.ผลการด าเนินงาน 
7.1 ระดับส านักโรคไม่ติดต่อ  

-ร่วมประเมินผลการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานในจังหวัดสุรินทร์ 
-คณะท างานในการประเมินคลินิกNCDคุณภาพ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

7.2 ระดับจังหวัดในเขตที9่ 
 ได้ด าเนินการร่วมนิเทศงานกรณีปกติในตัวชี้วัดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) และ
ประเมินกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) 
7.2 พ้ืนที่ต้นแบบ    
          พัฒนาคนท างานระดับอ าเภอในเขต ได้ลงพื้นที่เพ่ือพัฒนาคนท างานให้มีการท างานอย่างเป็นระบบที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง หรือ principle for safe community ของWHO ในระหว่าง
การด าเนินงานได้มีการวางแบบจ าลองแผนงานที่เรียกว่า “logic model” และมีการตรวจสอบคุณภาพการท างาน
ร่วมกันกับคนท างานโดยใช้ วงจรคุณภาพ PDCA บทบาทของสคร.เป็นmentor คอยช่วยเหลือและชี้แนะ 
empower คนท างานในพื้นท่ีๆที่น าร่องคือ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  

ระยะสั้น  ต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ให้เห็นความส าคัญของปัญหาและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนในป้องและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  
ระยะกลาง  ต้องการสร้างความตระหนักให้ ประชาชนในอ าเ ภอหนองบัวแดง ให้เกิดความร่วมมือในการ
ป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ   รวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพที่ดี 
ระยะยาว ต้องการให้อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดลง 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สคร.ควร สนับสนุนให้เกิดชุดความรู้ และโมเดลพื้นที่ท่ีท าส าเร็จ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การไปดู

งาน เรียนรู้พ้ืนที่เด่น/ Model   
 


