
ดาวน์โหลดเอกสารได้จากเวบ็ไซต์ สนย.
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/118



การรายงานผล

การคัดกรองสุขภาพ
รายงานผา่นระบบ HDC 
และระบบคลงัข้อมลู NCD 
สสจ.พทัลงุ
(** hdc ยงัไมมี่รายงานจําแนก
กลุม่เสี่ยง ht dm / bmi)

o ครัง้ท่ี 1 ภายใน วนัท่ี 6 มกราคม 2560
o ครัง้ท่ี 2 ภายใน วนัท่ี  17 มกราคม 2560

การให้ความรู้ ด้าน

กิจกรรมสาธารณสขุ

การให้ความรู้ ด้าน
สมุนไพร  และ การ
ตรวจคุณภาพความ
ปลอดภยัอาหาร  
รายงานผา่นระบบรายงาน
กิจกรรมสาธารณสขุ



โครงการของขวัญปีใหม่ส าหรบัประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงสาธารณสุข 
“กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปใีหม่ 2560” 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ส าคัญของประชาชนไทย โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่าอัตราตาย
เท่ากับ 28.92 ต่อประชากรแสนคน หรือ เท่ากับ 18,922 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน และโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราตายสูงสุด 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2559 มีจ านวนตายจากโรคนี้ถึง 27,069 คน หรือเฉลี่ยทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีคนตายด้วยโรคหลอดเลือด
สมองประมาณ 3 คน ทั้งนี้หากไม่สามารถป้องกันหรือลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ จะท าให้เกิดการเจ็บป่วย มีภาวะแทรกซ้อน 
พิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และสาเหตุส าคัญที่น าไปสู่โรคร้ายแรงนี้คือภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะน้ าหนักเกินหรือ 
โรคอ้วน และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์  ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
อย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ   

 ทั้งนี้การป้องกันและดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของประชาชนนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่สุด  ตั้งแต่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
การเลือกรับประทานอาหารหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การออกก าลังกาย และการมีองค์ความรู้ทางสุขภาพเบื้องต้นที่
ถูกต้อง เช่น การเลือกใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการป้องกันและดูแลสุขภาพเบื้องต้นซึ่งนอกจากจะประชาชนจะเข้าถึงได้ง่าย
ลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดผลข้างเคียงและการใช้ยาที่ไม่สมเหตุผลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและพืชสมุนไพรไทยอีกด้วย 

 นอกจากนี้ ความปลอดภัยของอาหารและสินค้าบริโภคก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค
โดยตรง กระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความส าคัญในการตรวจสอบอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารในท้องตลาดให้มีความปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะที่วางขายตามร้านค้าและตลาดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจและได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย  
ต่อสุขภาพ 

วัตถุประสงค์: 1) เพื่อคัดกรองโรคส าคัญคือเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและภาวะน้ าหนักเกินหรือโรคอ้วน อันน าไปสู่โรคหลอดเลือด
หัวใจและสมองซึ่งเป็นสาเหตุการตายและพิการที่ส าคัญในประเทศไทย 
 2) เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยตัวเองแก่ประชาชนทั่วไป  
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นที่ถูกต้องในเรื่องสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงมีความเชื่อมั่น 
ในการใช้ในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึน 
 4) เพื่อตรวจสอบอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ให้ประชาชนมีความมั่นใจ
และมีความปลอดภัยในการบริโภค 

กลุ่มเป้าหมาย:  ประชาชนทั่วไป 

แนวทางการด าเนินงาน: สถานบริการสุขภาพทุกแห่งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมพร้อมกัน ตั้งแต่ 1-15 มกราคม 2560 
โดยกิจกรรม ประกอบด้วย 
  1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตตามมาตรฐาน 
การเจาะหาระดับน้ าตาลในเลือดปลายนิ้ว (DTX) การค านวณดัชนีมวลกาย (BMI) เช่น การงดอาหารก่อนรับการตรวจ (รายงานผล
การด าเนินงานผ่านระบบ 43 แฟ้ม ในช่วงวันที่ 1-15 มกราคม 2560) 
 2) ให้ผลการตรวจ ค าแนะน า พร้อมเอกสารการปฏิบัติตัว (แบบฟอร์มดาวน์โหลดใน website ส านักนโยบายและยุทธศาสตร)์ 
  3) จัดแสดงมุมตัวอย่างสมุนไพรไทยพร้อมสรรพคุณและความรู้ด้านสมุนไพรให้สวยงามและน่าสนใจ ณ จุดบริการ 
เช่น ประดับต้นสมุนไพรแทนต้นคริสต์มาส หรือจัดแสดงตามแนววิถีชุมชนหรือศาสนาของตน พร้อมทั้งแจกตัวอย่างยาสมุนไพรไทย
แก่ผู้เข้ารับบริการ (เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม ยาหอม รางจืด) 
  4) ตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สินค้าอุปโภคและบริโภคตามร้านค้าและตลาดทั่วไป และรายงาน
ผลการด าเนินงาน (รายงานผลตามแบบฟอร์มที่แนบใน website ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1) ประชาชนได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต และภาวะน้ าหนักเกิน (โรคอ้วน) และได้รับแนวทาง
และค าแนะน าในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง  
 2) ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพของตนเอง  
 3) อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอยู่ในท้องตลาดได้รับการตรวจสอบ ประชาชนมีความมั่นใจในการบริโภค 

ผู้ประสานงาน :  กรมควบคุมโรค , กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
          และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  



แนวทางการดําเนินงานตามโครงการของขวัญปใหม พ.ศ. 2560
โดย กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ
“กระทรวงสาธารณสุขหวงใย ใหคนไทยสุขภาพดี รับปใหม 2560”

กิจกรรมท่ี 1
คัดกรองตรวจสุขภาพเพ่ือปองกัน

โรคไมติดตอ

กิจกรรมท่ี 2
มุมสมุนไพรไทย

กิจกรรมท่ี 3
ตรวจคุณภาพอาหาร

Service
delivery

1.รณรงค ประชาสัมพันธโครงการ
รวมถึงการเตรียมตัวกอนรับการตรวจ
2. บริการตรวจวัดความดันโลหิต

เจาะหาระดับน้ําตาลในเลือดปลายนิ้ว
(DTX), ตรวจและคํานวณดัชนีมวลกาย (BMI)
3. ใหคําแนะนํา ใหผลการตรวจ พรอม

คําแนะนําการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพ

- จัดแสดงมุมตัวอยางสมุนไพรไทย
พรอมสรรพคุณหรือความรูดานสมุนไพร
ใหสวยงามและนาสนใจ ณ จุดบริการ
เชน ประดับตนสมุนไพร แทนตนคริสตมาส
หรือใชวิธีจัด แสดงตามแนวทางศาสนา
หรือ วิถีชุมชนของตนพรอมทั้ง แจกตัวอยาง
ยาสมุนไพรไทย (เชน ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร
มะขามปอม ยาหอม รางจืด)

- ตรวจคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารและสินคาบริโภคใน
รานคาและตลาดทั่วไป

Health
workforce

บุคลากรสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./
รพสต.)

บุคลากรสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./
รพสต.)

บุคลากรสาธารณสุข (อย./เขตสุขภาพ /
สสจ.)

ระบบรายงาน แบบรายงานกรมควบคุมโรค /
43 แฟม

แบบรายงานกรมพัฒนาแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก

แบบรายงานของ อย.

Drug &
Equipment

1) อุปกรณเคร่ืองมือการตรวจวัดความ
ดันโลหิต
2) เคร่ืองตรวจน้ําตาลแบบเจาะปลายนิว้
3) เคร่ืองชั่งน้ําหนัก
4) ที่วัดสวนสูง

1) ตัวอยางพืชและผลิตภัณฑสมุนไพร
ที่ใชจัดแสดง ณ สถานบริการ
2) ผลิตภัณฑยาสมนุไพรที่ใชแจกจายแกผู
มารับบริการ (เชน ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร
มะขามปอม ยาหอม รางจืด)

ชุดเคร่ืองมือหรือวิธีการการตรวจ
ผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารตาม
มาตรฐาน

กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 35 ป ข้ึนไปทุกคน สถานบริการสุขภาพทุกแหงที่สงักัด
กระทรวงสาธารณสุข

รานคาและตลาดทั่วไป

Financing งบดําเนนิงานของหนวยบริการ งบดําเนนิงานของหนวยบริการ งบดําเนนิงานของหนวยบริการ
สนับสนุนวิชาการ กรมควบคุมโรค / สป. กรมพัฒนาแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

/ สป.
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
/ สป.

ติดตามประเมินผล จากรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค/กรมพัฒนาแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก/สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา /นาํเสนอการประชุมผูบริหารระดับสูง (TBM และ WM )

ระยะเวลา
ดําเนินการ ตั้งแต 1-15 มกราคม 2560

ผูรับผิดชอบ กรมควบคุมโรค
คุณเมตตา คําพิบลูย
โทร : 081-7939459
คุณณัฐธิวรรณ พันธมุง
โทร :086-4099794

กรมพัฒนาแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก
คุณอิศยาภรณ ใจดี
โทร : 089-455-3488
คุณเจตสิต โพธิ์พนัธุ
โทร : 085-485-6947

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คุณวรวลัญช  พูลสวัสดิ์
โทร : 02-5907408



 
 

ของขวัญปีใหม่ส ำหรับประชำชน ประจ ำปี พ.ศ.2560  
กระทรวงสำธำรณสุข 

  
 

ชื่อ ....................................................................................................... อำย ุ...................................................................... 

1. ควำมดันโลหิต ......../......... mm/Hg (ค่าปกติไม่ควรเกิน 120/80 mm/Hg) 
 แปลผล         ปกต ิ
                   มีความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง  

2. ระดับน  ำตำลในเลือด..........mg/dl (ไม่ควรเกิน 100 mg/dl )  
 แปลผล           ปกติ 
                    มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 

3. ดัชนีมวลกำย.......................... kg/m2  (ค่าปกติ 18.5 – 22.9 kg/m2  ) 
 แปลผล           ปกต ิ
                    สูงกว่าเกณฑ์ปกติ มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน  

ค ำแนะน ำเบื องต้น 
ส ำหรับผู้ที่มีควำมเสี่ยงต่อภำวะควำมดันโลหิตสูงหรือเบำหวำน 
    ปรึกษาแพทย์และตรวจซ ้าภายใน 1 เดือน 
    ควบคุมน ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รับประทานอาหาร 
    ให้ครบ 5 หมู่ ลดอาหารที่มีรสเค็มและไขมันสงู เพิ่มผักสด และ 
    ผลไม้ทีไ่ม่หวานจัด  
    งดความเสี่ยงทีจ่ะสง่ผลให้ความดันโลหิตและเบาหวานแย่ลง 
    เช่น งดการสบูบุหร่ีและลดการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสม  
    ของแอลกอฮอล์ 
    ออกก้าลังกายอย่างสม่า้เสมอตามค้าแนะน้าของบุคลากร 
    สาธารณสุข 

ส ำหรับผู้ที่มีควำมเสี่ยงต่อโรคอ้วน 
  รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน 

มันเค็ม หรืออาหารที่ให้พลังงานสูง โดยเฉพาะไขมันที่มาจาก
สัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ เช่น เนย และอาหารที่ผ่าน
การทอดเพิ่มผัก ผลไม้ และออกก้าลังกายอย่างสม่า้เสมอ  

   หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ งดสูบบุหร่ีและลด
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

   รับการตรวจสุขภาพเปน็ประจ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง หรือ 
ตามค้าแนะนา้ของแพทย ์

 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำทั่วไปส ำหรับผลตรวจปกติ  
 ท่านควรรับการตรวจสุขภาพซ ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั งหรือตามค้าแนะน้าของแพทย์และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
เช่น ออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ควบคุมน ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
งดหรือลดการสูบบุหรี่และเครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และท้าจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ  

--- ทั้งนี้ท่านสามารถขอรับค าปรกึษาและข้อมูลสุขภาพได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน --- 



แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2560 
วันที่ 1 - 15 มกราคม 2560 

 
จังหวัด……………….. 
 
1.กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ (ประชากรทั้งหมดที่จังหวัดรับผิดชอบ อายุ 35 ปีขึ้นไป…………………..คน) 
 
จ านวนผู้เข้ารับการตรวจ ผู้ที่มีความเสี่ยง (ราย) 

DM HT ภาวะน้ าหนักเกิน 
    
 
2. กิจกรรมให้ความรู้ด้านสมุนไพร 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ (คน) จ านวนผู้ที่ได้รับยาสมุนไพร (คน)  
  
 
3. กิจกรรมการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตามร้านค้าและตลาดทั่วไป  
 

 
 
 
ผู้รายงาน.....................................เบอร์โทร.........................................มือถือ.................................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ การรายงาน :  ขอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รวบรวมผลการด าเนินงานของสถานบริการ
ภายในจังหวัด และ กรุณาส่งกลับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 10 และ 20 มกราคม 2560       
ทาง policy2.bps@gmail.com โทร 0 2590 2458 โทรสาร 0 2965 9818  

 
 
 

จ านวนรายการ
สินค้าที่ตรวจ 

 

จ านวนสินค้าที่ปลอดภัย  
(ร้อยละ) 

จ านวนสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 
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