
 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 



แผนยุทธศาสตร์ 
สุขภาพดีวิถีไทย  งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

   
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี 2559-2563 

โดย ภาคีสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา  17-18 กุมภาพันธ์ 2559 
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สรุปเป้าหมายตวัชี้วัดและยทุธศาสตร์ 

1. ลดตายก่อนวัยอันควรจาก NCDs 25% 

2. ลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 10% 

3. ลดการบริโภคยาสูบ 30% 

4. ลดการขาดกิจกรรมทางกาย 10 % 

5. ลดการบริโภคเกลือ/โซเดียม 30% 

6. ลดความดันโลหิตสูง 25% 

7. ภาวะเบาหวานและอ้วน ไม่เพิ่ม 

8. ผู้ที่เส่ียงสูงต่อ CVD ได้รับยาและค าปรึกษา 50% 

9. ยาและเทคโนโลยีที่จ าเปน็ ครอบคลุม 80% 
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1. การยกระดับความส าคัญของปญัหาและบรูณาการการแกไ้ขปญัหา NCDs 

2. การพัฒนาความเขม้แข็งและศักยภาพของประเทศในการจัดการ NCDs                        
โดยสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 

3. การลดปัจจัยเสี่ยงและการท าให้สภาพทางสังคมเอื้อก่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

4. การพัฒนาระบบสุขภาพในการจัดการ NCDs โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบบริการปฐมภมิูและ
ระบบหลักประกนัสุขภาพ 

5. การพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยด้าน NCDs 

6. การสร้างความเข้มแขง็ให้กบัระบบข้อมูล ระบบเฝ้าระวังและการติดตามความกา้วหน้าของ
การด าเนินการ 
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ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับโลกและระดับประเทศ  ปี 2559-2563 
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โครงสร้างงานตามกระทรวงสาธารณสุข 
 

Structure 
 



 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

Staff 
 1.นางสุนันทา ชนะวรรณ์                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. นายวีระชาติ อมรรัตน์                นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
3. นางวิภาวี สุวรรณธร                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. น.ส.อัญชลี สังข์จริญ                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. นางลาวัลย์ นาคจู                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. น.ส.นันชรินทร ์อรณพ ณ อยุธยา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นายโฆษิต ชุมเกษียร                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางสุภาพร คุณเจริญ                 นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบตัิการ 
9. นายพุฒิพงศ์ เช้ือภักดี                นักวิชาการสาธารณสุข  (พนักงานราชการ) 
10. น.ส.สุประภา ยะรังษี                นักวิชาการสาธารณสุข  (ลูกจ้าง) 
11. นางกรวรรณ ธนวัฒน์               นักจัดการงานทั่วไป     (ลูกจ้าง EMS) 
 



จังหวัด ก าลังคน สสจ. Size L 
นวก. พยาบาล จพง. พรก./ลูกจ้าง รวม 

ล าปาง 3 3 1 2 9 
(13) 

สุพรรณบุรี 2 2 1 4 9 
  

ตรัง 3 2 1 1 7 
(12) 

เพชรบูรณ์ 2 2 - 4 8 
(11) 

ระยอง 1 - - - 1 
(11) 

กาฬสินธ์ุ 1 1 มาฃ่วยงาน
สัปดาห์ละ 2 วัน 

- 2 
   

4 
(8) 

ฉะเชิงเทรา 6 
นกป่วย 1 

2 
เกษียณ 1 

- 3 11 
(9) 

  



 1. น.ส.อัญชลี สังข์จริญ หัวหน้างาน 
 2.นางลาวัลย์ นาคจู 
 3.น.ส.นันชรินทร์ อรณพ ณ อยุธยา 
 4. น.ส.สุประภา ยะรังษ ี

 
งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์

ฉุกเฉิน 
1. งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
2. งานอุบัติเหตุ  
3. งานการป้องกันการจมน ้าในเด็กอายุ
ต ้ากว่า 15 ปี  
 
 
 

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

1. งานเฝ้าระวังโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  หลอดเลือดหัวใจ  หลอดเลือด
สมอง ไตเรื อรัง จักษุ   มะเร็ง  โรคปอดอุด
กั นเรื อรัง 
2. งานพัฒนาและสนับสนุนการ
ด้าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 
3. ตรวจสุภาพประจ้าปีเจ้าหน้าที  สสจ.ฉช. 

สุขภาพจิตและยาเสพติด 
1. งานสุขภาพจิต 
2. งานยาเสพติดและบ้าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด 
3. งานป้องกันและควบคุมการบริโภค
สุราและยาสูบ 
4. งาน To be number one 

โครงสร้างกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

1. นายวีระชาติ อมรรัตน์ หัวหน้างาน 
2.นางกรวรรณ ธนวัฒน์ 

1. นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้างาน 
2. นายโฆษิต ชุมเกษียร 
3.นางสุภาพร คุณเจริญ 
4.นายพุฒิพงศ์ เชื อภักดี 

นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์  ผชช.ว. รอง นพ.สสจ. ก ากับดูแลกลุ่มงาน 

นางสุนันทา ชนะวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 

Chronic disease Traffic injury & Accident Risk factor 



 
 

 
งานป้องกันและควบคมุโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 

น.ส.อัญชลี สังข์เจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้างาน 
   
 
1. เบาหวาน 
2. ความดันโลหิตสูง 
3. หลอดเลือดหัวใจ 
4. หลอดเลือดสมอง 
5. จักษุ 
6. ไตเรื้อรัง 
 

 
1. เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
 2.  การคัดกรอง จ้าแนกความรุนแรง  ระยะของโรค 
 3. ประชุมคณะกรรมการ NCD Board  

    Service Plan สาขา จักษุ ไต หัวใจ Stroke COPD  
 4. Protocol/CPG 

  5. ระบบฐานข้อมูล 
               - HDC, QC data, Chronic link, ปิงปอง จราจรชีวิต7 สี 
              - Vision 2020 
              - TCB  
  6. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  7. การประชุม/อบรมพัฒนา/ศึกษาดูงาน 
  8. งานวิจัยและพัฒนา 

 
งานมะเร็ง 

 

โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง 

 
ผู้รับผิดชอบงาน 

น.ส.อัญชลี สังข์เจริญ  
น.ส.สุประภา  ยะรังษ ี

 

 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 
น.ส.นันชรินทร์ อรณพ ณ อยุธยา 

 

การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคเบาหวาน  โรค
ความดันโลหิตสูง และภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนตา ไต เท้า 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง โดยด าเนินการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มป่วย ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาระบบบริการ (Service 

plan) สาขา NCD สาขาจักษุ สาขาไต สาขาโรคหลอดเลือดสมอง  สาขาโรค
หลอดเลือดหัวใจ  สาขาปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 
นางลาวัลย์ นาคจู 

 

 

Skill 
 



 
 

งานอุบัติเหตุและบรกิารแพทย์ฉุกเฉิน 
 

 

1. งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
   1. เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
   2.  การพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน 
   3. ประชุมคณะกรรมการ ศปถ./EMS 

        SP สาขาอุบัติเหตุ  
   4. Protocol/CPG 
   5. การประชุม/อบรมพัฒนา/ศึกษาดูงาน 
   6. ระบบฐานข้อมูล  IS  ITEM 
   7. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
   8. พัฒนาระบบริการ SP อุบัติเหต ุ

นายวีระชาติ อมรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้างาน 

2. งานเฝ้าระวังการจมน้ าของเด็ก
อาย<ุ15ปี  

3. งานอุบัติเหตุ 

ผู้รับผิดชอบงาน 
. นายวีระชาติ อมรรัตน์ หัวหน้างาน 
 2.นางกรวรรณ ธนวัฒน์ 

 

Skill 
 



 
 

สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

 

1. งานสุขภาพจิต 
   1. การเฝ้าระวัง    
   2. การคัดกรอง 
   3. จ้าแนกความรุนแรง  ระยะของโรค 
   4. Protocol/CPG 
   5. การตรวจเตือน การจัดระเบียบสังคม 
   6. ระบบบ้าบัดยาเสพติด 
   7. การพัฒนาเครือข่าย 
   8.การประชุม/อบรมพัฒนา/ศึกษาดงูาน 
   9. ระบบฐานข้อมูล  บสต. HDC 

   10. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
   11. การด าเนินงาน To be number one 
 

นางวิภาวี สุวรรณธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้างาน 

2. งานยาเสพติด 

 
3. งาน  

To be number one 
  

4.งานป้องกันและควบคุม
การบริโภคสุราและยาสูบ 

 
ผู้รับผิดชอบงาน 

นางวิภาวี สุวรรณธร 
นายพุฒิพงศ์ เชื อภักดี 

 
ผู้รับผิดชอบงาน 

นายโฆษิต ชุมเกษียร 

ผู้รับผิดชอบงาน 
นางวิภาวี สุวรรณธร 
นายพุฒิพงศ์ เชื อภักดี 

ผู้รับผิดชอบงาน 
นางสุภาพร คุณเจริญ 

 

Skill 
 



 
งานสุขภาพจิต 

 

งานสุขภาพจิต 

   1. เฝ้าระวังทางสุขภาพจิต การฆ่าตัวตาย การกระท้าความ
รุนแรง    
   2.  การคัดกรองสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย 
   3. จ้าแนกความรุนแรง  ระยะของโรค 
   4. Protocol/CPG 
   5. พัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพจิต จิตเวช 
   6. การพัฒนาเครือข่าย 
   7.การประชุม/อบรมพัฒนา/ศึกษาดูงาน 
   8. ระบบฐานข้อมูล  HDC 

   9. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 

นางวิภาวี สุวรรณธร        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       นายพุฒิพงศ์ เชื้อภักดี       นักวิชาการสาธารณสุข 

 
 

Skill 
 



คณะกรรมการ  ศอ.ปส.จ.ฉช.  
ขับเคล่ือนงานยาเสพติด 

แผนงาน Demand  

คณะกรรมการความมั่นคงฯ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ โต๊ข่าว 
ด้านป้องกันแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการจัดระเบียบสังคม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ตรวจพิสูจน์ 

งานพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานระบบงานบ าบัด 

ยาเสพติดทุกระบบ 

สถานประกอบการ/โรงงาน 

ระบบสมัครใจ    

งานบริหารจัดการองค์กร 
งานยาเสพติดของหน่วยงาน

แบบบูรณาการ 

ระบบบังคับบ าบัด  

ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัด 

ระบบต้องโทษ    

HA ยาเสพติด 

สถานบ าบัดเอกชน 

ระบบติดตาม Harm Reduction 

สถานบันเทิง / ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส ์ 

Campus  Safety Zone 

วัด  

แหล่งมั่วสุม / พื้นท่ีเสี่ยง 

ศูนย์เพื่อการคัดกรอง 

ระบบข้อมูลงานยาเสพติด ระบบ รายงานยาเสพติด บสต  เก่า - ใหม่ ระบบข้อมูลก าลังพล 

รวบรวมค่าตรวจยืนยันหาสารเสพติด ขั้นที่ 2 
ของหน่วยบ าบัด ส่งเบิก สนง.คุมประพฤติ 

 

ท าเบิกจ่ายค่าตรวจยืนยัน  
ให้หน่วยบ าบัด 

ข้อมูล KI ปปส 

งบประมาณยาเสพติด ควบคุม/ก ากับ/ ติดตาม/ตัดยอด  การใช้จ่ายงบประมาณยาเสพติด  ของ ทุก CUP  และ สสจ.ฉช.   

 

งานยาเสพติด 
 

นายโฆษิต ชุมเกษียร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    

Skill 
 



 
 

งาน To be number one 
 
 

งาน To be number one 

1.การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
3.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าท้า กล้าแสดงออกและชว่ยสร้างเสริม
ความภาคภูมิใจ 
5.ใช้สื อ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเขา้มารวมกลุ่มกัน 
6.สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ งเป็นภูมิคุม้กันที 
ส้าคัญส้าหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพตดิ 
7.โครงการ “เพื อนช่วยเพื อน” 
8.สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ท้ากิจกรรมที สนใจ สร้างสรรค์และเกิดสุข 
9.สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที มศีักยภาพ 
10. ประกวดและร่วมกิจกรรม จังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE 

 

นางวิภาวี สุวรรณธร       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       นายพุฒิพงศ์ เชื้อภักดี      นักวิชาการสาธารณสุข 

  

Skill 
 



 
 

งานป้องกันและควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ 
 
 

งานป้องกันและควบคุมการ
บริโภคสุราและยาสูบ 

นางสุภาพร คุณเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

1. การเสริมสร้างภาคเีครือข่ายแอลกอฮอล์ ยาสูบ ใน
ระดับจังหวัด อ าเภอ 
2. การพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้านการ
บ าบัดรักษาในคลินิกอดเหล้า บุหรี่ 
3. การตรวจเตือนร้านค้า ด่านชุมชน 
4. การบังคับใช้กฎหมาย 
5. การดูแล ควบคุม ก ากับการจัดสรรและเบิกจ่าย
งบประมาณตามที่ได้รับการสนับสนุน / สสส. 
6. การดูแล ควบคุม ก ากับ ระบบรายงาน 
7. การตรวจสอบคุณภาพระบบรายงาน  

 

Skill 
 



หลักการท างาน 

• มีความรับผิดชอบ 
• มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
• ซื่อสัตย์ 
• สามัคค ี
• มีน้ าใจ 

• ท างานเป็นทีม 
 

 

Style 
 



 

 
Strategy : P S P G 20 

วาง Time line ก าหนด Road map การด าเนินงานที่ชัดเจน 
สอดคล้องและตอบสนองนโยบายกระทรวง เขต จังหวัด 

Systems  
การด าเนินงานแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 การมอบหมายงานที่เหมาะสม  
การสนับสนุนทรัพยากรทีเ่พียงพอ 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 



 

Shared Values   

MOPH 

Mastery 

Originality 

People center 

Humility 



ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

1. การพฒันาทีม EMS rally ชนะเลิศระดบัประเทศ 

๒.   การพฒันาระบบคุณภาพข้อมูลดว้ย QC data , data exchange 
บน HDC , Chronic link การเฝ้าระวังดา้นระบาดโรคไม่ติดตอ่ โดยการ
ผสมผสาน การ M&E HDC และการลงพืน้ที่เพือ่ประเมินและค้นหาปญัหา
การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม 

การติดตามเฝ้าระวัง ด้วยการสื่อสารทาง Application Line กับผู้ปฏิบตัิ
ในพื้นทีโ่ดยตรง  

 

 



๓. สถานพยาบาลยาเสพติด  ได้รับกิตติกรรมประกาศผ่านการรบัรอง 
    คุณภาพสถานพยาบาล ( HA ยาเสพติด ) จาก สบ.ยส.  ปี 2560 
    จ านวน  8  แห่ง  ได้แก่ 
    1. โรงพยาบาลทา่ตะเกยีบ         2.โรงพยาบาลบางคลา้ 
    3. โรงพยาบาลบางปะกง   4.โรงพยาบาลพนมสารคาม 
    5.โรงพยาบาลบา้นโพธิ์   6.โรงพยาบาลราชสาส์น 
    7. โรงเรียนวิวัฒนพ์ลเมือง กองพลทหารราบที่ 11 
    8. เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา   
 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ (ต่อ) 



ผลงานที่ภาคภูมิใจ (ต่อ) 

 
๔. งาน TO BE NUMBER ONE  

     - จังหวัดTO BE NUMBER ONE  ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที  1 
      - ชมรม TO BE NUMBER ONE  ชุมชนบ้านคลองหกวา ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็น 
         ต้นแบบระดับเพชร ปีที  1 
      - ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ควอลิตี  คอฟฟี่ โปรดักท์ส  ระดับทอง ปีที  2  
      - โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับทอง ปีที  1 
      - ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สถานะ ดีเด่น 
     - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต  ระดับ ดีเด่น 
     - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
         ระดับ ดีเด่น  



EMS Rally ระดับชาต ิ
ชนะเลิศระดับ ALS 

 



Benchmarking ผลงาน  ฉะเชิงเทรา VS ระยอง 



Benchmarking ผลงาน  ฉะเชิงเทรา VS ระยอง 



 

 

Thank you 

For  

Your attention 


