สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล๓/ร่ างมติ๒

ระเบียบวาระที่ ๒

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
คนสตูลลดเสี่ ยงความดัน เบาหวาน

สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบ
คนไทยจานวนมากป่ วยจากโรคไม่ติดต่อและมีพฤติกรรมเสี่ ยง จากฐานข้อมูลผูป้ ่ วยที่รับรักษาตัวใน
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุ ข ในระยะเวลาเพียงห้าปี ระหว่างปี 4 ๒๕๔๘-๒๕๕๒ พบว่ามีจานวน
ผูป้ ่ วยจากกลุ่มโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นดังนี้ โรคหัวใจขาดเลือด ๔.๒ เท่า โรคความดันโลหิ ตสู ง ๗.๑ เท่า โรค
หลอดเลือดสมอง ๓.๙ เท่า โรคเบาหวาน ๔.๘ เท่า โรคมะเร็ งตับ ๑.๒ และ โรคถุงลมโป่ งพอง ๑.๒๓ เท่า
จังหวัดสตูลตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ถึง๒๕๕๗มีผปู ้ ่ วยเบาหวานเท่ากับ ๓,๙๙๑ , ๕,๕๗๕ ,๗,๒๑๑ ,
๘,๕๕๖ และ๙,๓๙๕ ตามลาดับและมีผปู้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งเท่ากับ ๑๑,๖๙๐ ,๑๔,๑๘๑ ,๑๘,๔๔๕ ,
๒๑,๘๖๒และ๒๓,๖๒๑ ตามลาดับ และพบว่ามีจานวนกลุ่มเสี่ ยงความดันโลหิ ตสู งประมาณ ๕๒,๓๖๙ ราย
เบาหวาน ประมาณ ๑๕,๙๙๕ ราย จะเห็นได้วา่ จานวนผูป้ ่ วย กลุ่มเสี่ ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งกลุ่มที่
เป็ นโรคเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา เช่น โรคไตเสื่ อม จานวน ๔๕๓ คน โรคตา จานวน ๔๖๗ คน
ต้องตัดอวัยวะ จานวน ๖๙ คน นอกจากนี้จานวนประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงก็ยงั มีทิศทางเพิ่มขึ้นอีกด้วย
เช่นในระยะเวลา ๑๗ ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๒ จานวนประชากรชายที่มีน้ าหนักเกินและโรคอ้วน
เพิ่มขึ้น ๔ เท่า และ ประชากรหญิง ๒.๖ เท่า
ประชากรที่มีสภาวะป่ วยและตาย ด้วยโรคเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสู งในจังหวัดสตูลมี

แนวโน้มสู งขึ้น และมีประเด็นปั ญหาในเรื่ องการดาเนิ นงานบริ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มที่ป่วยด้วยโรค
นี้รวมถึงกลุ่มที่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรค ซึ่ งต้องใช้ท้ งั เวลา ความรู ้และทางทักษะของเจ้าหน้าที่ในการบริ การ
นาไปสู่ การตระหนักและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนการพยายามให้มีการขับเคลื่อนร่ วมกันของภาค
ประชาชนและเครื อข่ายโดยอาศัยกระบวนการอาเภอสุ ขภาวะ ทั้งในระดับบุคคลและชุ มชน อันจะส่ งผลต่อ
การลดอัตราป่ วยและอัตราตายของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู งในจังหวัดสตูล
กลุ่มโรคไม่ติดต่อยังเป็ นปั จจัยคุกคามที่สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งจากผลกระทบ
ต่อคุณภาพของประชากร ความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจจากการเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควร ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพที่
สังคมต้องแบกรับ ผลต่อความยากจนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและสังคมโดยรวมประเทศไทยต้อง
สู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยสี่ โรคหลักมูลค่ามากกว่า ๑.๔ แสนล้านบาทในปี พ.ศ.๒๕๕๒

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒ คนสตูลลดเสี่ ยงความดันเบาหวาน

หน้า 1

ในการดาเนินงานที่ผา่ นมาต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนเพื่อให้เกิดความร่ วมมือในการ
ส่ งเสริ มให้คนสตูลลดเสี่ ยงความดัน เบาหวาน จึงต้องอาศัยการผลักดันผ่านภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างนโยบายที่เอื้อต่อการดาเนินงานดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง
๑.ดร.วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ, หยุดหวาน – มัน – เค็ม หยุดยั้งโรคติดต่อ , นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่ม
ที่ :๓๙๓ มกราคม ๒๕๕๕
๒.กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสตูล, สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
(ตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗)
๓.ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ ๒๘๖) พ.ศ.๒๕๔๗
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลครั้งที่ ๓ ได้พิจารณารายงานเรื่ อง “คนสตูล ลดเสี่ ยงความดัน เบาหวาน”
ในการสร้างความร่ วมมือระหว่างสาขาและทุกภาคส่ วน
รับทราบว่า จังหวัดสตูลตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ถึง๒๕๕๗มีผปู ้ ่ วยเบาหวานเท่ากับ ๓,๙๙๑ , ๕,๕๗๕ ,
๗,๒๑๑ ,๘,๕๕๖ และ๙,๓๙๕ ตามลาดับและมีผปู้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งเท่ากับ ๑๑,๖๙๐ ,๑๔,๑๘๑ ,
๑๘,๔๔๕ ,๒๑,๘๖๒และ๒๓,๖๒๑ ตามลาดับ และพบว่ามีจานวนกลุ่มเสี่ ยงความดันโลหิ ตสู งประมาณ
๕๒,๓๖๙ ราย เบาหวาน ประมาณ ๑๕,๙๙๕ ราย จะเห็นได้วา่ จานวนผูป้ ่ วย กลุ่มเสี่ ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
อีกทั้งกลุ่มที่เป็ นโรคเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา เช่น โรคไตเสื่ อม จานวน ๔๕๓ คน โรคตา จานวน
๔๖๗ คน ต้องตัดอวัยวะ จานวน ๖๙ คน นอกจากนี้จานวนประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงก็ยงั มีทิศทาง
เพิม่ ขึ้นอีกด้วย เช่นในระยะเวลา ๑๗ ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๒ จานวนประชากรชายที่มีน้ าหนักเกิน
และโรคอ้วนเพิ่มขึ้น ๔ เท่า และ ประชากรหญิง ๒.๖ เท่า
มีความกังวลว่า ประชาชนในจังหวัดสตูลยังขาดการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่ องอันตรายของ
พฤติกรรมความเสี่ ยงต่างๆอันนาไปสู่ การเป็ นโรคโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง และผลกระทบที่
เกิดขึ้น ทั้งทางด้านสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ
ตระหนัก ถึงความจาเป็ นในการใช้ขอ้ มูลหลักฐานทางวิชาการในการดาเนินงานป้ องกันและควบคุม
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนิ นงาน
ตระหนัก ถึงความสาคัญของการสร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการเฝ้ าระวังในการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งอย่างจริ งจัง
เห็นความสาคัญ ของภาคส่ วนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งเป็ นหน่วยงานสาคัญในการ
สนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีทางเลือกด้านสุ ขภาพ ส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อลดการบริ โภค
อาหารหวาน อาหารมัน และอาหารเค็ม ต่อวันที่เกินความจาเป็ นของร่ างกาย
จึงมีมติดังต่ อไปนี้
๑.ขอให้สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสตูลร่ วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล
ประสานงานกับองค์กรภาคส่ วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลทุกแห่ง สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพทุกแห่งและภาคีสุขภาพอื่นๆ มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงาน และให้มีระบบติดตาม ประเมินความก้าวหน้าตามเป้ าหมาย
ในการควบคุมโรคไม่ติดต่อและลดอัตราความเสี่ ยงโรคความดันโลหิ ตสู ง และโรคเบาหวาน
๒.ขอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร่ วมกับทุกภาคส่ วนในพื้นที่ มีการสนับสนุนให้หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุ ขและเครื อข่ายที่ทางานด้านสุ ขภาพร่ วมกันจัดทาแผนระดับตาบล เพื่อให้เกิดระบบการ
ป้ องกันและควบคุม ในการลดอัตราความเสี่ ยงของโรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวานในระดับ
ท้องถิ่น รวมถึงสามารถปฏิบตั ิการได้อย่างยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิ ภาพ
๓.ขอให้คณะกรรมการสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลร่ วมกับสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสตูล
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน เพื่อป้ องกันลดอัตราความเสี่ ยง และสถิติผปู้ ่ วย โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิ ตสู งต่อเวทีสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานผ่านสื่ อต่างๆอย่างต่อเนื่อง
๔. ขอให้สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสตูล ดาเนินการติดตามสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
การดาเนิ นงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ ยง และกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู ง และ
โรคเบาหวาน อย่างจริ งจัง และเป็ นรู ปธรรม
๕. ขอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุ ขภาพท้องถิ่นจัด
กิจกรรมส่ งเสริ ม ป้ องกันโรคให้คนสตูลลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสู ง และ
โรคเบาหวาน ทุกท้องถิ่น และให้ระบุแผนงานเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นทุกปี
๖. ขอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นร่ วมกับเครื อข่ายสุ ขภาพ ในพื้นที่พฒั นากลไกการดาเนินงาน
การป้ องกันและควบคุมโรคความดันโลหิ ตสู ง และเบาหวาน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชน
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