สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๒
๑๘ มิ ถนุ ายน ๒๕๕๗

เป้ าหมายในการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีห่ ก
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ งเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของประเทศไทย๑
ระลึก ถึง มติส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การโรคไม่ ติด ต่ อ และป จั จัย สํ า คัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาภาวะนํ้ าหนักเกินและโรคอ้วน(สมัชชาสุขภาพ ๒.มติ๘),
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ (สมัชชาสุขภาพ ๒.มติ๕), ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ (สมัชชาสุขภาพ ๓.มติ๖) และ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดย คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
กังวล ว่าวิกฤติกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็ นปญั หาสุขภาพที่สําคัญของโลกและประเทศไทย และยังก่อ
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยังมีทศิ ทางความรุนแรงเพิม่ ขึน้ อีกด้วย
ตระหนัก ว่าหัวใจของการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่ออยู่ท่กี ารจัดการสีก่ ลุ่มโรคสําคัญ ได้แก่
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรือ้ รัง โดยการเฝ้าระวัง ติดตามภาวะเสีย่ ง
ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วน ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง และภาวะไขมันในเลือด
สูง รวมทัง้ ควบคุมปจั จัยพฤติกรรมเสีย่ งหลักทัง้ ๔ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา พฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่เหมาะสม และการมีกจิ กรรมทางกายทีไ่ ม่เพียงพอ และปรับเปลีย่ นปจั จัยเสีย่ งอื่นๆ เช่น ความเครียด การ
พักผ่อน เป็ นต้น
รับทราบ ถึง ผลของความเคลื่อนไหวในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติด ต่ อในระดับนานาชาติ
รวมถึงมติสมัชชาสหประชาชาติทร่ี บั รองเอกสารประกาศปฏิญญาการเมืองว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ตดิ ต่อ การกําหนดรับรองเป้าหมายระดับโลกและระดับภูมภิ าคในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อในปี
พ.ศ.๒๕๖๘ และข้อเรียกร้องให้ประเทศเร่งการดําเนินงานเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
รับทราบ ว่าการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อและปจั จัยเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผลและยังยื
่ นจนบรรลุเป้าหมาย ไม่
สามารถจัดการได้ภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ แต่จําเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุ นจาก
ทุกภาคส่วน และควรมีการดําเนินการในทุกระดับรวมถึงระดับท้องถิน่ โดยควรดําเนินการภายใต้ยทุ ธศาสตร์
แนวทางเดียวกัน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในทุกระดับควรได้รบั การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพ
รับทราบ ถึงโอกาสในการพัฒนาการจัดการโรคไม่ติดต่อในประเทศไทยโดยอาศัยผลจากความ
เคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โอกาสในการกําหนดเป้าหมายและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับบริบทและความพร้อม ทัง้ ในระดับประเทศ ท้องถิ่นและครัวเรือนโดยให้ประกาศเป็ นวาระ
แห่งชาติ
รับ ทราบ ว่ า ประเทศไทยได้ม ีก ารดํ า เนิ น การการจัด การโรคไม่ ติด ต่ อ และป จั จัย เสี่ย งผ่ า นการ
ดําเนินงานของหลายองค์กร และ ตระหนัก ถึงความสําคัญในการบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน ทรัพยากร
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖/หลัก ๖
สมัชชาสุขภาพ ๖.มติ ๒ เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของประเทศไทย หน้าที่ ๑ / ๖

กลไกและกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ เพื่อเสริมให้มคี วามสอดคล้องต่อ
กันและกัน
ตระหนัก ถึงความจําเป็ นในการใช้ขอ้ มูลหลักฐานทางวิชาการในการดําเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
รับทราบ ถึงการดําเนินงานของคณะทํางานทางวิชาการเพื่อทบทวนความพร้อมและความเหมาะสม
ของตัวชี้วดั ข้อมูล และแหล่งข้อมูลสําหรับการรายงานความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อทัง้ เก้า โดยการประสานงานของเครือข่ายควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รับรองตัวชีว้ ดั “๙ เป้าหมาย”เบือ้ งต้น ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ รวมถึงแหล่งข้อมูล วิธกี ารวัด และหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการวัด โดยให้ประกาศเป็ น
วาระแห่งชาติตามผนวกแนบท้ายมติน้ี ๒
๒. ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพจิ ารณาตัง้ คณะกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมจากทุกฝา่ ย ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริม
สุขภาพ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติและหน่วยงาน/องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน เพือ่ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
ดังต่อไปนี้
๒.๑ บูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติทม่ี อี ยู่ให้เป็ นยุทธศาสตร์
ร่วมของประเทศ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบติดตามและประเมินความก้าวหน้า
๒.๒ พิจารณา “๙ เป้าหมาย” และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ทม่ี อี ยูเ่ ป็ นพืน้ ฐาน เพื่อปรับปรุงในการ
กําหนดเป้าหมายของประเทศ โดยกําหนดหรือปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย
๓. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกับทุกภาคส่วนในพืน้ ที่ โดยการสนับสนุ นของกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทําหรือ
ปรับปรุงแผนเป้าหมาย และดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับพืน้ ที่ โดยพิจารณาดําเนินการผ่าน
กองทุนสุขภาพในระดับพืน้ ที่ งบประมาณท้องถิน่ หรือแหล่งอื่นๆ เพื่อการดําเนินการทีต่ ่อเนื่อง ยังยื
่ น และมี
ประสิทธิผล ทัง้ นี้ ให้มงุ่ เน้นการจัดการพฤติกรรมเสีย่ งหลักทัง้ ๔ ปจั จัย (ให้สอดคล้องกับทุกกลุ่มบุคคลและ
ทุกช่วงวัย) การคัดกรองโรค ภาวะเสีย่ ง และปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญ และการจัดการสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน รวมถึงระบบติดตามและประเมินผล
๔. ขอให้เ ลขาธิก ารคณะกรรมการสุข ภาพแห่ง ชาติ รายงานความก้า วหน้ าต่ อสมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ ๘

๒

สมัชชาสุขภาพ ๖.มติ๒.ผนวก ๑
สมัชชาสุขภาพ ๖.มติ ๒ เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อของประเทศไทย หน้าที่ ๒ / ๖

