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บทน า 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด เป็นการด าเนินการ
ตามมาตรา 19 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งก าหนดให้กรมควบคุมโรคเป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการ โดยมี
อ านาจหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง  ปูองกัน และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 การด าเนินงาน ปูองกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อหรือโรคระบาด เชื่อมต่อการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 22 ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอ านาจหน้าที่                 
จัดท าแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือโรค
ระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัด  มาตรา 24 (1)  ให้คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกมีอ านาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้าน สาธารณสุข และมาตรา 28 (2) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร                 
มีอ านาจหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง
หรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  โดยมีมาตรการ โครงการ กิจกรรมด าเนินการที่สามารถ
ตอบสนอง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และมีความต่อเนื่องในการจัดการปัญหา 
รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการปฏิบัติอาจเป็นการ
ด าเนินการของหน่วยงานหรือร่วมกันหลายหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร                 
เป็นกลไกในการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นช่องทางในการสนับสนุนด้าน
วิชาการ การบริหารจัดการ และงบประมาณ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการปูองกันแก้ไขสถานการณ์ปัญหา 
โดยเป็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้เกิดผลส าเร็จต่อไป 
 
ขั้นตอนการจัดท านโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการ 
 กรมควบคุมโรคได้มีค าสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1155/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรองรับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และคณะอนุกรรมการ 4 คณะ 
โดยหนึ่งในนั้น คือ คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ด าเนินการร่าง
นโยบาย ระบบงาน ยุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ มาตรการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปูาหมาย รวมถึง
งบประมาณ ช่วงปี พ.ศ.2559- 2561 ส าหรับให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานในการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อเพ่ือให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับการ
คุ้มครองสุขภาพจากโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และโรคระบาดที่อาจเกิดข้ึนภายในประเทศ  

คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนปฏิบัติการได้อาศัยกรอบแนวคิดหลัก 3 กรอบแนวคิด ได้แก่ 
(๑) กรอบการพัฒนาสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ( International Health Regulation, IHR) 
(๒) วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda, GHSA) และ (๓) แผนยกระดับ
ความมั่นคงและความเป็นเลิศของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นกรอบแนวคิดหลักในการร่างนโยบาย 
ระบบ แนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
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 สมรรถนะด้านการปูองกันควบคุมโรคตามกฎอนามัยระหว่างประเทศประกอบด้วยสมรรถนะ 8 ด้าน 
ได้แก่ (๑) สมรรถนะด้านกฎหมาย นโยบายและการเงิน  (๒) สมรรถนะด้านการประสานงาน และการมีผู้
ประสานงานระดับประเทศ  (๓) สมรรถนะด้านการเตรียมความพร้อมรับมือโรคและภัยสุขภาพ  (๔) สมรรถนะ
ด้านการเฝูาระวังทางสาธารณสุข  (๕) สมรรถนะด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  (๖) สมรรถนะด้านการ
สื่อสารความเสี่ยง  (๗) สมรรถนะด้านก าลังคนด้านการควบคุมโรค  และ (๘) สมรรถนะห้องปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุข 
 วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกมุ่งเน้นที่การปูองกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
รุนแรงและโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นส าคัญ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแผนงานด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรคข้ึนมา 11 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานปูองกันโรค 4 แผนงาน และแผนงานด้านการพัฒนาเชิง
ระบบอีก 7 แผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานปูองกันเชื้อจุลชีพดื้อยา (๒) แผนงานปูองกันโรคจากสัตว์สู่คน (๓) 
แผนงานชีวนิรภัยและความมั่นคงด้านชีวภาพ  (๔) แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (๕) แผนงานพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข  (๖) แผนงานเฝูาระวังทางสาธารณสุข  (๗) แผนงานพัฒนาระบบการรายงาน
โรคติดต่อ  (๘) แผนงานพัฒนาก าลังคนด้านการควบคุมโรค  (๙) แผนงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข  (๑๐) แผนงานปฏิบัติการควบคุมโรคโดยทีมปฏิบัติการควบคุมโรคสหสาขา และ (๑๑) 
แผนงานสนับสนุนเวชภัณฑ์และก าลังคน 
 

 
รูปที่ 1 สมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และแผนปฏิบัติการวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก 
 
 แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติในหลักการโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ๓ 
แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานพัฒนาระบบควบคุมโรคเพ่ือความมั่นคงของประเทศ (๒) แผนงานพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้านปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และ (๓) แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบปูองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ   
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รูปที่ ๒  แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2562 
 
 แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดฉบับนี้ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค และได้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินงานรองรับ
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1942/2558 ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นี้ ภายในแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาดได้เสนอ ยุทธศาสตร์และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญไว้อย่างชัดเจน รายละเอียด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุม
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัดและในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล  

  

วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคติดต่อด้วยระบบปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ ทัน
ต่อสถานการณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือน าไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน” 
 
เป้าประสงค์ :  ปูองกัน ควบคุม ก าจัด กวาดล้าง และลดผลกระทบจากโรคติดต่อ ด้วยระบบการท างานที่
เข้มแข็ง และเครือข่ายการท างานที่กว้างขวาง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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นโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
1. เร่งรัดการก าจัด และกวาดล้างโรคที่เป็นพันธะสัญญากับนานาชาติ และเป็นโรคที่ประเทศไทยสามารถ

ควบคุมได้ระดับหนึ่งแล้ว 
 เร่งรัดการกวาดล้างโรคโปลิโอ 
 เร่งรัดการก าจัดโรคโรคมาลาเรีย โรคเรื้อน โรคเอดส์ โรคหัด โรคพิษสุนัขบ้า และโรคเท้าช้าง 

2. พัฒนาระบบการปูองกันโรคติดต่ออันตรายอย่างเต็มที่ เพ่ือลดโอกาสการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายในประเทศไทยให้เหลือน้อยที่สุด  

3. ควบคุมโรคติดต่อประจ าถิ่น (ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก วัณโรค โรคติดต่อทาง
อาหารและน้ า โรคท่ีปูองกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคที่เกิด
จากจุลชีพดื้อยา โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล) ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้โรคติดต่อประจ าถิ่นส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนให้น้อยที่สุด 

4. ลดการตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ปุวยโรคติดต่อ 
โดยการด าเนินการดังกล่าวอาศัย 
 พัฒนาสมรรถนะระบบงานควบคุมโรคตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และวาระความมั่นคงด้าน

สุขภาพโลกอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพให้กับสังคมไทยและสังคมโลก 
 การพัฒนาให้ทุกจังหวัดมีสมรรถนะสูงเพียงพอที่จะเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคและภัยต่างๆ ได้  

 
ระบบหลักของด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ประกอบด้วย 4 ระบบหลัก ดังนี้ 

1) ระบบปูองกันโรคติดต่อ (Prevention) 
2) ระบบตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ (Detection) 
3) ระบบควบคุมโรคติดต่อ (Response) 
4) ระบบสนับสนุน 

 
ยุทธศาสตร์ 

1) น ามาตรการปูองกันโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพมาใช้อย่างทั่วถึง 
2) พัฒนาระบบการตรวจจับโรคติดต่อให้มีความรวดเร็วและแม่นย า 
3) ด าเนินการควบคุมโรคติดต่ออย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 
4) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558  หน้า 5 
 

 

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 - 2561 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อ 
1) แผนปฏิบัติการกวาดล้างโปลิโอ 
2) แผนปฏิบัติการก าจัดโรคหัด 
3) แผนปฏิบัติการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
4) แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
5) แผนปฏิบัติการก าจัดโรคเรื้อน 
6) แผนปฏิบัติการก าจัดโรคมาลาเรีย 
7) แผนปฏิบัติการก าจัดโรคเท้าช้าง 
8) แผนปฏิบัติการปูองกันโรคท่ีปูองกันได้ด้วยวัคซีน 
9) แผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
10)  แผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
11)  แผนปฏิบัติการปูองกันไข้หวัดใหญ่ 
12)  แผนปฏิบัติการปูองกันโรคมือเท้าปาก 
13)  แผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
14)  แผนปฏิบัติการปูองกันโรคท่ีเกิดจากจุลชีพดื้อยา 
15)  แผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
16)  แผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
17)  แผนปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรค 
18)  แผนปฏิบัติการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
19)  แผนปฏิบัติการปูองกันโรคหนอนพยาธิ 
20)  แผนปฏิบัติการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
21)  แผนปฏิบัติการปูองกันโรคตับอักเสบจากไวรัส A B และ C 

 

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ 
22)  แผนปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข 
23)  แผนปฏิบัติการงานปูองกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
24)  แผนปฏิบัติการด้านการเฝูาระวังโรคติดต่อ 

 

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมโรคติดต่อ 
25)  แผนปฏิบัติการด้านการดูแลรักษาผู้ปุวย 
26)  แผนปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
27)  แผนปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง 

 

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการด าเนินงานด้านโรคติดต่อ 
28) แผนปฏิบัติการสนับสนุนและการบริหารจัดการ 
29) แผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 
30) แผนปฏิบัติการพัฒนาก าลังคน 
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รูปที่ 3  ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติและแผนปฏิบัติการ

นโยบาย – ระบบ – แนวทางปฏิบัติ – แผนปฏิบัตกิาร 

แนวทางปฏิบัติ 

ระบบ 

 
 
 

นโยบาย 

1) เร่งรัดการก าจัด และกวาดล้างโรคท่ีเป็นพันธะสัญญากับนานาชาติ และเป็นโรคที่ประเทศไทยสามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งแล้ว 
1.1 เร่งรัดการกวาดล้างโรคโปลิโอ 
1.2 เร่งรัดการก าจัดโรคโรคมาลาเรีย โรคเรื้อน โรคเอดส์ โรคหัด โรคพิษสุนัขบ้า และโรคเท้าช้าง 

2) พัฒนาระบบการปูองกันโรคติดต่ออันตรายอย่างเต็มที่ เพื่อลดโอกาสการระบาดของโรคติดต่ออันตรายในประเทศไทยให้เหลือน้อยที่สุด 
3) ควบคุมโรคติดต่อประจ าถิ่น (ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก วัณโรค โรคติดต่อทางอาหารและน้ า โรคที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคที่เกิดจากจุลชีพดื้อยา โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล) ด้วยมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรคติดต่อประจ าถ่ินส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนให้น้อยที่สุด 

4) ลดการตีตรา หรือเลือกปฏิบัติ ต่อผู้ปุวยโรคติดต่อทุกชนิด 

ปูองกันโรค ตรวจจับ ควบคุมโรค สนับสนุน/บริหารจัดการ 

น ามาตรการปูองกันโรคติดต่อที่
มีประสิทธิภาพมาใช้อย่างทั่วถึง 

พัฒนาระบบการตรวจจับ
โรคติดต่อให้มีความรวดเร็ว
และแม่นย า 

ด าเนินการควบคุมโรคติดต่ออย่าง
รวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็น
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

พัฒนา/ปรับปรุงระบบสนับสนุนการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติการปูองกันโรค     
21 แผนปฏิบัติการ 

Public Health Laboratory 

งานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

การเฝูาระวังโรค 

การดูแลรักษาผู้ปุวย 

Em
ergency Operations Center 

สื่อสารความเสี่ยง 

การสนับสนุนและการบริหารจัดการ 

การติดตามและประเมินผล 

การพัฒนาก าลังคน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

แผนปฏิบัติการ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการ 
 เพ่ือให้การจัดท านโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการด้านโรคติดต่อครั้งนี้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กรมควบคุมโรคเสนอนโยบายในลักษณะที่เป็นผลกระทบที่พึงประสงค์ (expected impact) 
และเชื่อมโยงผลกระทบที่พึงประสงค์นี้กับหลักการและวิธีการที่จะให้บรรลุถึงผลกระทบเหล่านั้น หลักการ
และวิธีการจะเป็นตัวก าหนดระบบงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วย 4 ระบบงาน ได้แก่ ระบบปูองกัน
โรค ระบบตรวจจับโรค ระบบควบคุมโรค และระบบสนับสนุน 
 จากระบบงานทั้ง 4 จะแบ่งเป็นระบบงานย่อย (ยกเว้นระบบปูองกันโรคที่จะแบ่งเป็นโปรแกรมการ
ปูองกันโรค) ซึ่งแต่ละระบบย่อยจะมีการก าหนด เปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการ
ส าหรับแต่ละระบบย่อยหรือส าหรับแต่ละโปรแกรมการปูองกันโรค ซึ่ งจะท าให้นโยบาย ระบบ แนวทาง
ปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกัน 
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องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด                                       
มี 2 ส่วนหลัก ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล อธิบายความเป็นมาและเหตุผลของการด าเนินมาตรการ ก าหนดเปูาหมาย 
ตัวชี้วัด แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานด าเนินการและกิจกรรมทั้งในส่วนของหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน ที่จะท าให้การด าเนินการสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด  

ส่วนที่ 2 แผนมาตรการ/กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการในช่วงปี พ.ศ.2559 - 2561 ซึ่งทบทวนเป็นรายปี 
เพ่ือให้การด าเนินงานเหมาะสมกับสถานการณ์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน 
โดยถือว่าทุกหน่วยงานมีความส าคัญเท่าเทียมกันในการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันอย่างเป็น
ระบบ 
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สสอ. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สช. ส านักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สสส. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
สบส. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
สปคม. สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
สปสช. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สพฐ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สรปส. สถาบันราชประชาสมาสัย  
สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธาณณสุข  
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อปท. องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น 
อปต. องค์การบริหารปกครองส่วนต าบล 
อย. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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แผนปฏิบัติการ 
การกวาดล้างโปลิโอ 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
           โรคโปลิโอเป็นโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต และความพิการแก่ผู้ปุวยเด็กทั่วโลกในอดีต
มาแล้ว เป็นจ านวนมาก นานาประเทศจึงได้ลงนามรับรองปฏิญญาว่าด้วยความอยู่รอด การปกปูองคุ้มครอง
และการพัฒนาเด็กในปี พ.ศ. 2531 โดยได้ตั้งเปูาหมายประการหนึ่งว่า จะกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก
ในปี พ.ศ. 2543 มีมาตรการหลักที่ส าคัญ 4 ประการ คือ (1) การรักษาระดับความครอบคลุมของการได้รับ
วัคซีนโปลิโอในเด็กกลุ่มเปูาหมายให้สูงเกินกว่าร้อยละ 90 (2) การเฝูาระวังผู้ปุวยอาการอัมพาตกล้ามเนื้อ
อ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน (acute flaccid paralysis : AFP) ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ให้ได้อัตราอย่าง
น้อย   2 ต่อประชากรเด็กกลุ่มอายุดังกล่าวแสนคน (3) การสอบสวนควบคุมโรค และ (4) การรณรงค์ให้
วัคซีนโปลิโอแก่เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี พร้อมกันทั่วประเทศ  
           ซึ่งต่อมาได้ลดขอบเขตการรณรงค์เฉพาะในพ้ืนที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยง ประเทศไทยได้ตอบสนองต่อ
เปูาหมายดังกล่าว และประสบผลความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยไม่พบผู้ปุวยโปลิโอติดต่อกันเป็นเวลากว่า 18 ปี 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยรวมทั้งนานาประเทศยังจ าเป็นต้องด าเนินการตามมาตรการหลักดังกล่าวอยู่ 
จนกว่าองค์การอนามัยโลกจะประกาศรับรองว่าทั่วโลกสามารถกวาดล้างโปลิโอได้เป็นผลส าเร็จ   
 

2. เป้าหมายลดโรค : 
เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ไม่มีผู้ปุวยโปลิโอจากกการติดเชื้อภายในประเทศ 0 ราย 0 ราย 0 ราย 
 

3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
1. ร้อยละของระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอในเด็กกลุ่มเปูาหมาย (มากกว่าร้อยละ 90) 
2. อัตราการรายงานผู้ปุวย AFP เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี (ไม่น้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากร) 
3. ร้อยละของผู้ปุวย AFP ที่ได้รับการเก็บอุจจาระ ส่งตรวจได้ตามเกณฑ์ (เก็บตัวอย่าง 2 ครั้งห่างกัน

อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 14 วัน) นับจากวันเริ่มมีอาการอ่อนแรง) (ร้อยละ 80)                   
4. ร้อยละของผู้ปุวย AFP ได้รับการสอบสวนโรคหลังพบผู้ปุวย ภายใน 48 ชั่วโมง (มากกว่าร้อยละ 80) 
5. ร้อยละของผู้ปุวย AFP ได้รับการควบคุมโรคหลังพบผู้ปุวย ภายใน 72 ชั่วโมง (มากกว่าร้อยละ 90) 
6. ร้อยละของผู้ปุวย AFP ที่ได้รับการติดตามเมื่อครบ 60 วัน นับจากวันเริ่มมีอาการอ่อนแรง     

(มากกว่าร้อยละ 80) 
 

4. แนวทางปฏิบัติ : 
4.1 รักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่มเปูาหมาย (routine) และเร่งรัดความครอบคลุม 
      การได้รับวัคซีนโปลิโอในประชากรกลุ่มเสี่ยง (Supplement Immunization Activity : SIA) 
4.2 เฝูาระวังโรคผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP) 
4.3 เฝูาระวังเชื้อไวรัสโปลิโอทางห้องปฏิบัติการ 
4.4 สอบสวนโรคในผู้ปุวย AFP และควบคุมโรคตามเกณฑ์ก าหนด 
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5. พื้นที่เป้าหมาย :  ประชากรกลุ่มเปูาหมายในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
 หน่วยงานหลัก 

6.1 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักงานปูองกันและควบคุมโรค (สคร.) 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
- โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
- โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
- โรงพยาบาลชุมชน (รพ.สต.) 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

6.2 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
6.3 กรุงเทพมหานคร 

 ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

 หน่วยสนับสนุน ได้แก่ 
6.4 กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)  

6.5 กระทรวงมหาดไทย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

6.6 ประธานราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
6.7 องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGO) เช่น โรตาร ี
6.8 สถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงศึกษาธิการ/ 
      กระทรวงมหาดไทย/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/สภากาชาดไทย/กระทรวงกลาโหม/เอกชน) 
6.9 โรงพยาบาลแม่ข่ายในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
6.10 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) 
6.11 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
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แผนปฏิบัติกวาดล้างโปลิโอ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 รักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่มเปูาหมาย (routine) และเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอในประชากรกลุ่มเสี่ยง (Supplement 
Immunization Activity : SIA) 
1. ให้บริการวัคซีนโปลิโอตาม
ก าหนดปกติ 

-  จัดหาวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด
และชนิดรับประทานและ
กระจายวัคซีนเพื่อสนับสนุน
หน่วยบริการ 

    350 420 420 - ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
-กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
- ส านักโรคติดต่อท่ัวไป 

- จัดหาอุปกรณ์ในการให้
วัคซีน 

    2.1 2.1 2.1 - โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลท่ัวไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- *กทม. 
- **สถานบริการ
สาธารณสุขนอกสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 
 

- ให้บริการวัคซีนโปลิโอชนิด
ฉีดและชนิดรับประทานแก่เด็ก
กลุ่มเปูาหมายตามก าหนดปกติ 
รวมทั้งติดตามเก็บตกใน
กลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับวัคซีนไม่
ครบถ้วน 

ร้อยละของระดับ
ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนโปลิโอ  
- อายุ 1 ปี : ไดร้ับ 3 ครั้ง 
- อายุ 2 ปี : ได้รับ 4 ครั้ง 
- อายุ 5 ปี : ได้รับ 5 ครั้ง 

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90    -  สถานบริการสาธารณสุขใน
และนอกสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักระบาดวทิยา 
- ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
- ส านักการแพทย์ กทม. 
- ส านักอนามัย กทม. 
- อปท. - อสม. 
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แผนปฏิบัติกวาดล้างโปลิโอ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 
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2. สนับสนุนเอกสารวิชาการ/สื่อ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการสนับสนุน
เอกสารวิชาการ/สื่อ 
 

      - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
- ส านักอนามัย กทม. 
- ส านักระบาดวิทยา 

-  สถานบริการสาธารณสุข 
ในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 

3. รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริมใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง (พื้นที่
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
โปลิโอต่ ากว่าร้อยละ 90 พื้นที่
ชายแดนใกล้บริเวณท่ีเกิดโรค
โปลิโอระบาด พื้นท่ีท่ีมีเด็กบุตร
แรงงานไทยและต่างด้าว พื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข พื้นที่
ท่ีมีโรคคอตีบและหัดระบาด) 

ร้อยละความ
ครอบคลุมของพ้ืนที่ที่
ได้รับวัคซีนเสริมใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

≥90 ≥90 ≥90    - ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด / อ าเภอ  
- สถานบริการสาธารณสุข 
- ส านักอนามัย กทม. 
 
 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

-   จัดหาและจัดส่งวัคซีนโปลิโอ
เพ่ือใช้ในการรณรงค์ฯ       

       - ส านักโรคติดต่อทั่วไป - รพ.แม่ข่ายในเครือข่าย
หลักประกันสุขภาพ 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
-กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
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แผนปฏิบัติกวาดล้างโปลิโอ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 
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- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ปกครองน าเด็กมารับวัคซีน
ช่วงรณรงค์ฯ 

       - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- สคร./สปคม. 
- ส านักอนามัย กทม. 

- สถานบริการสาธารณสุข 
- อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

- ด าเนินการรณรงค์ให้วัคซีน
โปลิโอเสริมในประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 

       - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
-  สถานบริการสาธารณสุข 
- ส านักอนามัย กทม. 

- อสม. 
- ผู้น าชุมชน 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักระบาดวิทยา 
- สคร./สปคม. 

4. ติดตามประเมินผลความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีน
โปลิโอ 

- ติดตามความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนโปลิโอใน
กลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ  

ผลการติดตาม
ประเมินผลความ
ครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนโปลิโอ 

     
 

 - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
-  สคร./สปคม. 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
- ส านักอนามัย กทม. 

- ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (สนย.) 
- สถานบริการสาธารณสุข 

- สุ่มส ารวจการได้รับวัคซีน
โปลิโอในประชากรกลุ่มเสี่ยง 

       - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ส านักอนามัย กทม. 

สถานบริการสาธารณสุข 

- ประเมินความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนโปลิโอร่วมกับ
วัคซีนข้ันพื้นฐานใน

       - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
- อปท. 
- ส านักอนามัย กทม. 
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แผนปฏิบัติกวาดล้างโปลิโอ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย    
ทุก 5 ปี (ด าเนินการในปี 
2561) 

แนวทางปฏิบัติที่ 2  เฝูาระวังโรคผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP) 
1. จัดระบบการเฝูาระวังโรค 
- รายงานผู้ปุวยที่มีอาการ AFP 

ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

อัตราการรายงาน
ผู้ปุวย AFP ในเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปี 

2 ต่อ
แสน

ประชา
กรอายุ
ต่ ากว่า            
15 ปี 

2 ต่อ
แสน

ประชา
กรอายุ
ต่ ากว่า            
15 ปี 

2 ต่อ
แสน

ประชา
กรอายุ
ต่ ากว่า          
15 ปี 

 
 

  - รพ.สังกัดในและนอก 
กระทรวงสาธารณสุข 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 
- *กทม. 
- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

-เก็บและส่งตัวอย่างอุจจาระ
ผู้ปุวย AFP เพ่ือส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละของผู้ปุวย 
AFP ที่ได้รับการเก็บ
อุจจาระส่ง 
ตรวจตาม 
เกณฑ์ (เก็บตัวอย่าง 
2 ครั้งห่างกันอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง แต่
ไม่เกิน 14 วัน นับ
จากวันที่เริ่มมีอาการ
อ่อนแรง) 
 

≥ 80 
 

≥ 80 
 

≥ 80 
 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

- รพ.สังกัดในและนอก 
กระทรวงสาธารณสุข 

- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
- *กทม. 
- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
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แผนปฏิบัติกวาดล้างโปลิโอ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
-ค้นหาผู้ปุวยเชิงรุกในจังหวัดที่มี
รายงานผู้ปุวยไม่ถึงเกณฑ์ 

    1 
 

1 
 

1 
 

- ส านักระบาดวิทยา 
- สคร./สปคม. 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- *กทม. 
 

- รพ.สังกัดในและนอก 
กระทรวงสาธารณสุข 

3. ติดตามประเมินความเสี่ยง
จังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้านที่มีโรคโปลิโอ 
และจังหวัดที่มีความเสี่ยง 

 

รายงานติดตาม
ประเมินความเสี่ยง 

   0.3 
 

0.3 
 

0.3 
 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักระบาดวิทยา 
- สคร./สปคม. 

- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
- *กทม. 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 เฝูาระวังเชื้อไวรัสโปลิโอทางห้องปฏิบัติการ 
1. จัดระบบห้องปฏิบัติการและ

ระบบจัดส่งตัวอย่าง 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และน้ ายา

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ระบบห้องปฏิบัติการ 
และระบบจัดส่ง
ตัวอย่างที่มีมาตรฐาน 

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

- ตรวจตัวอย่างอุจจาระผู้ปุวย 
AFP เพ่ือแยกเชื้อไวรัส
โปลิโอทางห้องปฏิบัติการ 

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

- สุ่มประเมินการปนเปื้อนของ
ไวรัสโปลิโอในสิ่งแวดล้อม 

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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แผนปฏิบัติกวาดล้างโปลิโอ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
- กักเก็บและท าลายสิ่งส่งตรวจ

ที่อาจปนเปื้อนเชื้อไวรัสโปลิโอ 
       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

แนวทางปฏิบัติที่ 4 สอบสวนโรคในผู้ปุวย AFP และควบคุมโรคตามเกณฑ์ก าหนด 
1. จัดระบบการสอบสวนและ

ควบคุมโรค 
- การสอบสวนผู้ปุวย AFP  

ร้อยละของผู้ปุวย 
AFP ได้รับการ
สอบสวนโรคภายใน 
48 ชั่วโมง หลังพบ
ผู้ปุวย 

≥ 80 
 

≥ 80 
 

≥ 80 
 

   - โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลทั่วไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
ของ กทม. 

- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
- *กทม. 
- ส านักระบาดวิทยา 

- การติดตามผู้ปุวย AFP เมื่อ
ครบ 60 วัน หลังเริ่มมี
อาการอ่อนแรง 

ร้อยละของผู้ปุวย 
AFP ที่ได้รับการ
ติดตามเม่ือครบ 60 
วัน หลังเริ่มมีอาการ
อ่อนแรง 

≥ 80 
 

≥ 80 
 

≥ 80 
 

   - โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลทั่วไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
ของ กทม. 

- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
- *กทม. 
- ส านักระบาดวิทยา 

   - การให้วัคซีนเพ่ือการควบคุม
โรค โดยพิจารณาจากความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอ
ในพ้ืนที่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละของผู้ปุวย 
AFP ได้รับการ
ควบคุมโรคภายใน 
72 ชั่วโมง หลังพบ
ผู้ปุวย AFP 

≥ 90 
 

≥ 90 
 

≥ 90 
 

   - โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลทั่วไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
ของ กทม. 

- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
- *กทม. 
- ส านักระบาดวิทยา 

*ส านักอนามัย / ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
**กระทรวงศึกษา/มหาดไทย/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/ สภากาชาด/กลาโหม/เอกชน 
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แผนปฏิบัติการ 
ก าจัดโรคหัด 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่นชนิดหนึ่ง เป็นโรคที่มีความส าคัญมากโรคหนึ่ง เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนท าให้

เด็กเสียชีวิตได้ โรคแทรกซ้อนที่ส าคัญ ได้แก่ สมองอักเสบ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ         
หูอักเสบและอุจจาระร่วง หากได้รับการรักษาล่าช้า อาจท าให้เกิดอันตรายถึงแก่เสียชีวิตได้ หรือแม้ไม่เสียชีวิต
ก็ท าให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน เป็นการบั่นทอนพัฒนาการและการเจริญเติบโตของ
เด็ก ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ท าให้ต้องหยุดเรียน หยุดงาน เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และยังเป็นแหล่งแพร่
โรคไปยังเด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ าได้  ปัจจุบัน ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับโรคนี้  โดยก าหนด
เป็นโรคที่จะต้องก าจัดให้เหลือผู้ปุวยน้อยที่สุด โดยประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก าหนดให้มี
ผู้ปุวยเหลือไม่เกิน 1 ต่อประชากรทุกกลุ่มอายุล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2563 และในอนาคตนานาชาติจะได้
ตั้งเปูาหมายจนถึงขั้นกวาดล้างโรคหัดให้หมดไปในที่สุด ดังนั้น เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าว
พร้อมกับนานาประเทศ ประเทศไทยจึงควรเร่งรัดด าเนินการก าจัดโรคหัดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ได้ทันภายในปี พ.ศ. 2563 

 
 

2. เป้าหมายลดโรค : 

 อัตราปุวยยืนยันโรคหัดไม่เกิน 5 ต่อประชากรทุกกลุ่มอายุล้านคน  (ปี พ.ศ. 2559 – 2562)  
 อัตราปุวยยืนยันโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อประชากรทุกกลุ่มอายุล้านคน  (ปี พ.ศ. 2563) 

 
 
 

3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
1. ร้อยละของระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด – คางทูม – หัดเยอรมันในเด็กกลุ่มเปูาหมาย 

ไม่น้อยกว่า 95 
2. อัตราการรายงานผู้ปุวยไข้ออกผื่น หรือ ผู้ปุวยที่แพทย์สงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมันไม่น้อยกว่า 2         

ต่อแสนประชากรทุกกลุ่มอายุ 
3. ร้อยละของการสอบสวนโรคผู้ปุวยไข้ออกผื่น หรือ ผู้ปุวยที่แพทย์สงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมันภายใน 

         48 ชั่วโมงหลังพบผู้ปุวยไม่น้อยกว่า ๘๐ 
4. ร้อยละของผู้ปุวยไข้ออกผื่น หรือ ผู้ปุวยที่แพทย์สงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมันที่ส่งตรวจยืนยันทาง 

         ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๘๐ 
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4. แนวทางปฏิบัติ : 
4.1 รักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน ของกลุ่มเปูาหมาย 

(routine) และเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัดในประชากรกลุ่มเสี่ยง (Supplement 
Immunization Activity : SIA) 

4.2 เฝูาระวังผู้ปุวยที่มีอาการไข้ออกผื่น หรือผู้ปุวยที่แพทย์สงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมัน 
4.3 เฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจยืนยันโรคหัด 
4.4 สอบสวนผู้ปุวยไข้ออกผื่น หรือผู้ปุวยที่แพทย์สงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมันและควบคุมโรค                    

ตามเกณฑ์ก าหนด 
 

 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  ประชากรกลุ่มเปูาหมายในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
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6. หน่วยงานด าเนินการ : 
 หน่วยงานหลัก 

  6.1 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักงานปูองกันควบคุมโรค (สคร.) 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
- โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
- โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
- โรงพยาบาลชุมชน (รพ.สต.) 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
          6.2 สถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
          6.3 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
          6.5 กรุงเทพมหานคร  

- ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
- ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. 

6.6 สภากาชาดไทย 
      

 หน่วยสนับสนุน ได้แก่ 
6.7 กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

6.8 ประธานราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
6.9 องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGO) เช่น โรตาร ี
6.10 สถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงมหาดไทย/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/สภากาชาดไทย/กระทรวงกลาโหม/เอกชน) 
6.11 องค์การอนามัยโลก ( World Health Organization:WHO) 
6.12 กระทรวงมหาดไทย  

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
6.13 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคหัด  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 รักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด – คางทูม – หัดเยอรมัน ของกลุ่มเปูาหมาย (routine) และเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัดในประชากรกลุ่ม
เสี่ยง (Supplement Immunization Activity : SIA) 
1. ให้บริการวัคซีนหัด – คางทูม 
– หัดเยอรมัน ตามก าหนดปกติ 

ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนหัด–คาง
ทูม–หัดเยอรมัน 

≥95 ≥95 ≥95      

-  จัดหาวัคซีนหัด – คางทูม – 
หัดเยอรมันและกระจาย
วัคซีนเพ่ือสนับสนุนหน่วย
บริการ 

    260  
 

260  
 

260  
 

- ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

- จัดหาอุปกรณ์ในการให้วัคซีน     4.2 
 

4.2 
 

4.2 
 

- โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลทั่วไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- *กทม. 
- **สถานบริการ
สาธารณสุขนอกสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 
 

- ให้บริการวัคซีนหัด – คางทูม 
– หัดเยอรมัน แก่เด็ก
กลุ่มเปูาหมายตามก าหนด
ปกติ รวมทั้งติดตามเก็บตกใน

ร้อยละของระดับ
ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนหัด – 
คางทูม – หัด

≥ 95 ≥ 95 ≥ 95    -  สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข. 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 



[AUTHOR NAME] 
 

แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558    หน้า 23 

แผนปฏิบัติก าจัดโรคหัด  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับวัคซีนไม่
ครบถ้วน 

เยอรมัน  
- อายุ 1 ปี ได้รับ 1 ครั้ง 
- อายุ 3 ปี ไดร้ับ 2 ครั้ง 

- *กทม.  
- อปท. 
- อสม. 

2. สนับสนุนเอกสารวิชาการ / 
สื่อส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

       - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
- ส านักอนามัย กทม. 
- ส านักระบาดวิทยา 

-  สถานบริการสาธารณสุข 
ในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 

3.  รณรงค์ให้วัคซีนหัด – หัด
เยอรมันเสริมในกลุ่มเสี่ยง 
(พ้ืนที่ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนหัดต่ ากว่าร้อยละ 
95  พ้ืนที่ที่มีเด็กบุตรแรงงาน
ไทยและต่างด้าว พ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข) 

กิจกรรมการรณรงค์
ให้วัคซีนหัด – หัด
เยอรมันเสริมในกลุ่ม
เสี่ยง 

≥ 95 ≥ 95 ≥ 95    - ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 
- สถานบริการ
สาธารณสุข 
- ส านักอนามัย กทม. 
 
 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

- จัดหาและจัดส่งวัคซีนเพ่ือ
ใช้ในการรณรงค์ฯ     

       - ส านักโรคติดต่อทั่วไป - รพ.แม่ข่ายในเครือข่าย
หลักประกันสุขภาพ 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคหัด  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
- จัดหาอุปกรณ์ในการให้

วัคซีน 
       - โรงพยาบาลศูนย์ 

- โรงพยาบาลทั่วไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
-*กทม. 
-**สถานบริการ 
สาธารณสุขสังกัดนอก
กระทรวงสาธารณสุข  

- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
- ส านักอนามัย กทม. 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองน าเด็กมารับวัคซีน
ช่วงรณรงค์ฯ 

       - ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
- สคร./สปคม. 
- ส านักอนามัย กทม. 

-สถานบริการ
สาธารณสุข 
-อสม 
-ผู้น าชุมชน 

- ด าเนินการรณรงค์ให้วัคซีน
หัด/หัดเยอรมันเสริมในกลุ่ม
เสี่ยง 

       สถานบริการสาธารณสุข - ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
-อสม. 
-ผู้น าชุมชน 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักระบาดวทิยา 
- สคร./สปคม. 
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคหัด  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
4. ติดตามประเมินผลความ

ครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
-  ติดตามความครอบคลุมการ

ได้รับวัคซีน หัด–คางทูม–
หัดเยอรมัน ใน
กลุ่มเปูาหมายต่างๆ 

      
 

 - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
- ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอ (สสอ.) 
-ส านักอนามัย กทม. 

- ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (สนย.) 
สถานบริการสาธารณสุข 

- สุ่มส ารวจการได้รับวัคซีนหัด 
– คางทูม – หัดเยอรมัน 
ร่วมกับวัคซีนข้ันพ้ืนฐาน ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

    รวมอยู่ในการส ารวจร่วมกับวัคซีน                
ขั้นพ้ืนฐานในแผนการควบคุม                 
โรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด  (สสจ.) 
-ส านักอนามัย กทม. 

สถานบริการสาธารณสุข 

- ประเมินความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนหัด – คางทูม –
หัดเยอรมัน ร่วมกับวัคซีนขั้น
พ้ืนฐานในประชากร
กลุ่มเปูาหมายทุก 5 ปี 
(ด าเนินการในปี 2561) 

 

    - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
- อปท. 
- ส านักอนามัย 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคหัด  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 เฝูาระวังผู้ปุวยไข้ออกผื่น หรือผู้ปุวยที่แพทย์สงสัยโรคหัด หรือหัดเยอรมัน 
1. จัดระบบการเฝูาระวังโรค          
- รายงานผู้ปุวยที่มีอาการไข้

ออกผื่น หรือผู้ปุวยที่แพทย์
สงสัยโรคหัด/หัดเยอรมัน 

 
 
 

อัตราการรายงาน
ผู้ปุวยไข้ออกผื่น หรือ
ผู้ปุวยที่แพทย์สงสัย
โรคหัด หรือหัด
เยอรมัน 

2 ต่อ
แสน
ปชก.
ทุก
กลุ่ม
อายุ 

2 ต่อ
แสน
ปชก.

ทุกกลุ่ม
อายุ 

2 ต่อ
แสน
ปชก.
ทุก
กลุ่ม
อายุ 

   รพ.สังกัดในและนอก 
กระทรวงสาธรณสุข 

- ส านักงานสาธารณสุข จังหวดั 
(สสจ.) 
- * กทม. 
- ส านักระบาด
วิทยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

- เก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการตามแนว
ทางการก าจัดโรคหัด 

ร้อยละของผู้ปุวยไข้
ออกผื่นหรือผู้ปุวยที่
แพทย์สงสัยโรคหัด 
หรือหัดเยอรมันที่ส่ง
ตรวจทาง 
หอ้งปฏิบัติการได้
ตามเกณฑ์  

80 80 80 25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

รพ.สังกัดในและนอก 
กระทรวงสาธรณสุข 

- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
-*กทม. 
- ส านักระบาด
วิทยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 เฝูาระวังเชื้อไวรัสหัดทางห้องปฏิบัติการ 
1. จัดระบบห้องปฏิบัติการและ

ระบบจัดส่งตัวอย่าง 
         

-  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และน้ ายา
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคหัด  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
- ตรวจตัวอย่างเลือดทาง

ห้องปฏิบัติการเพ่ือ
วินิจฉัยโรคหัด 

ร้อยละของการ
รายงานผลภายใน 
48 ชั่วโมง หลังจาก
ได้รับตัวอย่าง 

90 90 90    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักระบาดวิทยา 
- สคร./สปคม. 
- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด  (สสจ.) 
-หน่วยบริการ 
- *กทม. 

แนวทางปฏิบัติที่ 4  สอบสวนโรคผู้ปุวยไข้ออกผื่น หรือผู้ปุวยที่แพทย์สงสัยโรคหัด หรือหัดเยอรมัน 
1. จัดระบบการสอบสวนและ

ควบคุมโรค 
         

-ลงพื้นที่สอบสวนผู้ปุวย / 
ตรวจสอบความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนหัด – คางทูม – หัด
เยอรมัน 

 

ร้อยละของการ สอบสวน
ผู้ปุวยไข้ออกผื่นหรือ
แพทย์สงสัยโรคหัด หรือ
หัดเยอรมันภายใน 48 
ชั่วโมงหลงัพบผู้ปุวย 

80 80 80  
 
 
 

  - โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลทั่วไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
ของ กทม. 

- ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด (สสจ.) 
- *กทม. 
- ส านักระบาดวิทยา 

-ให้วัคซีนเพ่ือการควบคุมโรค        - สถานบริการสาธารณสุข 
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
ของ กทม. 

- สสจ. 
- *กทม. 
- ส านักระบาดวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ 
การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ผู้ที่ติดเชื้อ

หากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถปูองกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าที่
ครบชุดตามก าหนดนัด  โดยกลุ่มประเทศในสมาชิกอาเซียนก าหนดไว้ให้พ้ืนที่ในภูมิภาคปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (OIE) 

ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ยังพบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข  จึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี           
พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นแผนแม่บทในการปูองกัน ควบคุม และก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย           
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้าในประเทศ 

 
 
 

2. เป้าหมายลดโรค : ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ภายในปี พ.ศ. 2563 
 

 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 

เป้าหมายการลดโรค ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย 
(ราย) 

0 0 0 

จ านวนหัวสัตว์ที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า <ร้อยละ 30 
ของจ านวน

ตัวอย่างทั้งหมด 

<ร้อยละ 25 
ของจ านวน

ตัวอย่างทั้งหมด 

<ร้อยละ 20 
ของจ านวน

ตัวอย่างทั้งหมด 
 
 

4. แนวทางปฏิบัติ: 
4.1 บูรณาการการด าเนินงานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในทุกระดับให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
4.2 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย เกี่ยวกับการเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
4.3 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
 



[AUTHOR NAME] 
 

แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558    หน้า 29 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  ทุกจังหวัดในประเทศไทย 

 

6. หน่วยงานด าเนินการ: 
 หน่วยงานหลัก 

6.1 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
- โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
- โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
- โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) 

6.2 โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
6.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กรมปศุสัตว์  

- ส านักควบคุมปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด (ปศจ.) 
- ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ (ปศอ.) 

6.4 กระทรวงมหาดไทย 
 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
6.5 ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
6.6 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

 หน่วยสนับสนุน ได้แก่ 
6.7 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

6.8 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
6.9 โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
6.10 กระทรวงศึกษาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

6.11 องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 บูรณาการการด าเนินงานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในทุกระดับให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
1. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการก าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า 
1.1 จัดประชุม เพื่อจัดท า MOU 
ระหว่าง สาธารณสุข ปศุสัตว์ 
และ อปท. ในระดับพ้ืนที่ 
1.2 จัดตั้งคณะกรรมการ 
คณะท างาน และก าหนดบทบาท
หน้าที่ทุกระดับ 
1.3 จัดประชุมเครือข่าย เพ่ือ
จัดท าแผนงานโครงการและ
แผนปฏิบัติการร่วมกันทุกภาค
ส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ร้อยละของจังหวัดที่มี
โครงการพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือการก าจัดโรค
พิษสุนัขบ้า 

60 80 100 2  
 

1.5  
 

1.5  
 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)  

- ปศุสัตว์จังหวัด (ปศจ.) 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
- ส านักอนามัย  
กรุงเทพมหานคร 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

 

2. โครงการเฝูาระวังโรคพิษสุนัข
บ้าในคน 
2.1 ส่วนกลาง 
-พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
เฝูาระวังโรคในพื้นที่ 

ร้อยละของผู้สัมผัส
โรคทุกรายได้รับการ
ฉีดวัคซีน 

100 100 100 500,000 
บาท 

 
 

 

500,000 
บาท 

 
 

 

500,000 
บาท 

 
 

 

-  ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
 
 
 
 

2.2 พ้ืนที่ 
- จัดประชุมถ่ายทอดองค์

2  2  2  - ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ) 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ความรู้ด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ค้นหาติดตามผู้ถูกสัตว์กัดให้มา
รับวัคซีนปูองกันโรคทุกราย 

- ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ (สสอ.) 
 

3. โครงการเฝูาระวังโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์ 

       - กรมปศุสัตว์ 
- ปศุสัตว์จังหวัด 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ) 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
-สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย 
 

3.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
น าส่งตัวอย่างระบบเฝูาระวังโรค
พิษสุนัขบ้าเชิงรุก 

ร้อยละจ านวน
ตัวอย่าง 

๘๐ ๙๐ ๙๐ 5  
 

5  
 

5  
 

 

4. โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 

ร้อยละของ อปท. ที่
มีโครงการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

80 90 100    - องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
- ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

- สป. (สสจ./สสอ.) 
- กรมปศุสัตว์ (ปศจ./
ปศอ.) 

5. โครงการปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้าในคน 
5.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธก์ารเลีย้ง
สุนัขถูกวิธี การปูองกันไม่ให้ถกูสุนัข
กัดและดูแลตัวเองเมื่อถูกกัด 

ร้อยละของจังหวัดที่มี
การมีกิจกรรมรณรงค์ 

60 70 80 3.5  
 

3.5 
  

3.5  
 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ) 
- ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ (สสอ.) 
 

- ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด (ปศจ.) 
- ส า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
อ าเภอ (ปศอ.) 
- องค์กรปกครองส่วน
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
     5.1.1 จัดรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วง
เดือน มี.ค. - เม.ย. 
     5.1.2 จัดกิจกรรม “วัน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” 

ท้องถิ่น (อปท.) 
- ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

6. โครงการปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์ 
6.1 การขึ้นทะเบียนสุนัข 
6.2 ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสนุัข
บ้าในสัตว์ 
6.3 การบริหารจัดการสุนัขจรจัด 
      6.3.1 คุมก าเนิดประชากรสนุัข 
      6.3.2 บังคับใช้กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องและการจัดระเบียบสุนัข
จรจัด 

 
 
 
1. ร้อยละของสุนัข-
แมวที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการฉีดวัคซีน 
2. ร้อยละของสุนัข
จรจัดที่ส ารวจ/ขึ้น
ทะเบียนได้รับการ
คุมก าเนิด 

 
 
 

80 
 
 

20 

 
 
 

90 
 
 

25 

 
 
 

100 
 

 
30 

 
 
 

180  
 
 

80  
 

 
 
 

180  
 
 

80  
 

 

 
 
 

180  
 
 

80  
 

 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
- ส านักอนามัย กทม. 
- กรมปศุสัตว์ 

- NGOs 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

 

6.3.3 สนับสนุนการบริหาร
จัดการสุนัขจรจัด 
- โครงการจัดหาทุนในการ
บริหารจัดการ 
 

    0.3  
 

0.3  
 

0.3  
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7. โครงการควบคุมโรคเมื่อเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า 
7.1 กรณีพบผู้ปุวยสงสัยว่าเป็น
โรคพษิสุนัขบ้า 
      7.1.1 เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
เพื่อวินิจฉัยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามแนวทางที่ก าหนด 

 
 
1. ร้อยละของผู้ปุวย
สงสัยว่าเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้าได้รับการ
ตรวจตามแนวทางเวช
ปฏิบัติ 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

   - สถานบริการ (รพศ., 
รพท.,รพช. และ รพ. 
นอกสังกัด ก.สธ.) 

- สป. (สสจ./สสอ.) 
- สถานเสาวภา 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

7.2 กรณีพบผู้ปุวย/ผู้เสียชีวิตโรค
พิษสุนัขบ้า 
      7.2.1 รายงาน
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
กทม. ทราบภายใน 24 ชม. 
      7.2.2 ลงพื้นท่ีสอบสวนและ
ควบคุมโรคร่วมกัน ภายใน 24 ชม. 
      7.2.3 เปิดศูนย์ประสานงาน
ร่วมระหว่างหน่วยงาน 
      7.2.4 ค้นหาผู้สัมผัสโรคทุก
รายให้มารับบริการฉีดวัคซีน 
      7.2.5 ฉีดวัคซีนสุนัขรอบจุด
เกิดโรคในรัศมี 3 กม. 
      7.2.6 สื่อสารความเสี่ยง
ระดับพื้นท่ี 

2. ร้อยละของจังหวัด
ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการท่ีก าหนด 
(กรณีพบผู้ปุวย/
ผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัข
บ้า) 

100 100 100    - สป. (สสจ./สสอ.) 
- กรมปศุสัตว์ (ปศจ./
ปศอ.) 
- อปท. 
- ส านักอนามัย กทม. 

สถานบริการ  
- โรงพยาบาลศูนย์  
- โรงพยาบาลทั่วไป  
- โรงพยาบาลชุมชน 
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล   
- และโรงพยาบาลนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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7.3 กรณีพบผู้เสียชีวิตโรคพิษ
สุนัขบ้า หรือสงสัยโรคไข้สมอง
อักเสบท่ีไม่ทราบสาเหตุ “ทุก
ราย” ให้ส่ง “เนื้อสมอง” ตรวจ
วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย เกี่ยวกับการเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม งานวิจัย การเฝูาระวัง 
ปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวนองค์ความรู้/
นวัตกรรม/งานวิจัย 

3 3 3 0.5  
 

0.5  
 

0.5  
 

  - กรมควบคุมโรค 
  - กรมปศุสัตว์ 
  - ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
  - สถานเสาวภา 

 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การด าเนินงานปูองกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า (อสป. อสม.) 

ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมการปูองกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามเกณฑ์ 

80 80 80 12  
 

12 
 

12 
 

  - กรมปศุสัตว์ 
  - กรมควบคุมโรค 

 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
1. โครงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

รายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานก าจัด
โรคพษิสุนัขบ้า 

1 1 1 1 
 

1 
 

1 
 

  - กรมควบคุมโรค 
  - กรมปศุสัตว์ 
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แผนปฏิบัติการ 
ยุติปัญหาเอดส ์

 

1. หลักการและเหตุผล : 
ปัจจุบันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากเอดส์ในประเทศไทยลดลงมาก

เมื่อเทียบกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม เอดส์ยังคงเป็นความท้าทายด้านสุขภาพและความมั่นคง
ของประเทศไทยและทั่วโลก  ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ พ.ศ.๒๕๕๔  ผู้น าระดับโลกได้ให้ค ามั่น
สัญญาที่จะปูองกันแก้ไขปัญหาเอดส์และแสดงเจตน์จ านง “สู่เปูาหมายที่เป็นศูนย์” ประกอบด้วย (๑) ไม่มีผู้ติด
เชื้อฯรายใหม่ (๒) ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์และ (๓) ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ  โดยได้ก าหนดเปูาหมาย
ที่ท้าทาย ที่จะลดผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ลงครึ่งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการยุติปัญหา
เอดส์ ในปี พ.ศ.๒๕๗๓ และเพ่ือปฏิบัติตามสัญญานี้ ประเทศไทยก็ได้ก าหนดเปูาหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ในปี 
พ.ศ.๒๕๗๓ เช่นกัน  คือการไม่มีเด็กติดเชื้อฯเมื่อแรกเกิดการติดเชื้อฯรายใหม่น้อยกว่าปีละ ๑,๐๐๐ คนผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อฯ ทุกคนเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสฯและไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่ อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ และ
ประชากรหลักที่มีภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อฯ การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ (คช.ปอ.) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบเปูาหมายที่จะยุติ
ปัญหาเอดส์ และก าหนดให้ทุกองค์กรในระดับส่วนกลาง เขตและพ้ืนที่ ร่วมกันรับผิดชอบให้บรรลุเปูาหมายนี้ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินนโยบายยุติปัญหาเอดส์ จะมีการสร้างความเข้มแข็ งให้กับระบบบริการ
สุขภาพและระบบชุมชน และบูรณาการบริการรักษาและปูองกัน  ด้วยกรอบปฏิบัติการการเข้าถึง การเข้าสู่
บริการ การตรวจเอชไอวี การรักษา และการคงอยู่ในระบบ (Reach-Recruit-Test-Treat- Retain: RRTTR)  
ส าหรับกลุ่มประชากรหลักที่ได้รับผลกระทบด้วยความร่วมมือของภาคีในทุกภาคส่วน เชื่อว่าประเทศไทย
สามารถเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกในโลกท่ีจะประสบความส าเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ในปี พ.ศ.๒๕๗๓  

เพ่ือการบรรลุเปูาหมายยุติปัญหาเอดส์  กรมควบคุมโรคในฐานะฝุายเลขานุการของ คช.ปอ.  โดย
ความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม นักวิชาการและองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ ได้ร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ที่ก าหนดรายละเอียดที่ชัดเจน ของกิจกรรมหลัก ชุดบริการ งบประมาณ 
และล าดับส าคัญของพ้ืนที่ที่ต้องเร่งรัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับชาติ เขต และ
จังหวัด/กทม.  การจัดท าแผนปฏิบัติการฯ นี้จัดท าบนพ้ืนฐาน ของยุทธศาสตร์ปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของนานาชาติ  สิ่งส าคัญที่สุดในการจัดท า 
แผนปฏิบัติการฯ นี้ คือการมีกระบวนการหารือกับองค์กรชุมชน ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ผู้ให้ บริการ และองค์กร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ มิได้รวมการด าเนินงานเอดส์ทั้งหมดของ
ประเทศ  แผนปฏิบัติการฯนี้ ได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ปูองกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
และชี้ประเด็นที่แผนงานเอดส์และแผนงานวัณโรค สามารถด าเนินงานร่วมกันและท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพของ
การจัดบริการ ที่ส่งผลการด าเนินงานทั้งระดับผลลัพธ์และผลกระทบที่ดีขึ้น  
ข้อเสนอแนะในการปิดช่องว่างในการแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทย จากการทบทวนรายงานการ 
ประเมินผล ซึ่งสนับสนุนโดย คช.ปอ. และกองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย จัดเป็นกลุ่มได้  
๓ ด้าน ดังนี้ 
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 ๑) การมุ่งเน้นการด าเนินงานในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงกว่าในพ้ืนที่ที่มีภาระโรคสูงจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพและน าไปสู่ความส าเร็จ การด าเนินงานที่ไม่ได้มุ่งเปูาหมายชัดเจนทั้งในเรื่องประชากรและพ้ืนที่ 
ท าให้การท างานไม่เข้มข้นและไม่สามารถบรรลุเปูาหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ได้ 

 ๒) ความจ าเป็นที่ต้องมีมาตรการที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพในการท าให้กลุ่มประชากร
หลักเข้าถึงและเข้าสู่บริการตรวจเอชไอวี ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯแต่เนิ่นๆ ข้อมูลปัจจุบันพบว่าความ
ครอบคลุมของการตรวจเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักยังต่ าอยู่มาก และผู้ติดเชื้อฯ เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ 
ล่าช้ามาก   

๓) การพัฒนาระบบและวิธีการติดตามบริการที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 
เพ่ือให้สามารถจ าแนกตามกลุ่มประชากรหลักได้ รวมถึงการติดตามการบริการเป็นรายบุคคล เพ่ือให้กลุ่ม
ประชากรเปูาหมาย ได้รับบริการที่ต่อเนื่องจากการเข้าถึงการปูองกัน การตรวจเอชไอวี การรักษาและการคง
อยู่ในระบบ  นอกจากนั้น ยังมีความจ าเป็นต้องทบทวนนโยบายและแนวทางการให้บริการส าคัญ ได้แก่ การ
ตรวจเอชไอวีให้สามารถแจ้งผลได้ในวันเดียว การปรับและกระจายระบบบริการให้ใกล้ชุมชน และร่วมบริการ
โดยชุมชนมากขึ้น การตรวจเอชไอวีในเยาวชน กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการของผู้ใช้สารเสพติด
และพนักงานบริการ ในขณะที่ผู้ให้บริการเองนั้น นอกจากจะต้องพัฒนาความสามารถทางวิชาการในการ
ให้บริการ จะต้องพัฒนาบริการในด้านความเป็นมิตรกับกลุ่มประชากรหลักด้วย 
 
 

2. เป้าหมายลดโรค : 
ปี พ.ศ. 2573 

1.การไม่มีเด็กติดเชื้อฯเมื่อแรกเกิด 
๒.การติดเชื้อฯรายใหม่น้อยกว่าปีละ ๑,๐๐๐ คน 
๓.ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ทุกคนเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสฯ 
๔.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ และประชากรหลักท่ีมีภาวะเปราะบาง 
ต่อการติดเชื้อฯ    

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
1. ปูองกันการติดเชื้อฯรายใหม่ ได้รวม ๑๓,๔๘๒ คน  
2. ปูองกันการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ได้รวม ๙,๐๔๗ คน 
3. ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบสุขภาพจากร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕  
ให้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : จ านวนผู้ที่เข้าถึงบริการปูองกัน (คน) 
 
 
 
 



[AUTHOR NAME] 
 

แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558    หน้า 37 

 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การพัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
๔.๒ การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ 
๔.๓ การพัฒนา องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและถ่ายทอด
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
4.4 การพัฒนาสมรรถนะบคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  
เร่งรัดการด าเนินงานในพื้นที่ ๓๐ จังหวัด ที่อยู่ในล าดับต้นของการเรียงล าดับภาระโรค โดยเฉพาะในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
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6. หน่วยงานที่ด าเนินการ : 
6.1 กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมควบคุมโรค 
- ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอ.วพ.) 
- ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.) 
- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑2 (สคร.) 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
- โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
- โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
- โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

6.2 สภากาชาดไทย 
6.3 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
6.4 กระทรวงศึกษาธิการ 

 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

6.5 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
6.6 กระทรวงยุติธรรม 

 กรมราชฑัณฑ์ 
6.7 กองทุนโลก 
6.8 กระทรวงมหาดไทย 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

6.9 ภาคเอกชน 
6.10 ภาคประชาสังคม 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
กิจกรรมหลัก ก. การบริหาร
จัดการ 

จ านวนจังหวัดที่มี
ชุดข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์ที่
จ าเป็น 

15 30 40 20,000,000 
 

50,000,000 
 

148,040,518 
 

-ศบ.จอ. 
-ส านัก
ระบาดวิทยา 

สสจ. 
รพ. 
 

 วางระบบการท างานร่วมกัน
ของภาคีในเรื่องเปูาหมาย 
การประสานแผนปฏิบัติการ
ของแต่ละภาคให้สอดคล้อง
กัน การสนับสนุนทาง
วิชาการ การติดตามงาน 
และการบริหารจัดการด้าน
การเงินในปี 2559และ
ทบทวนปีละครั้ง 

      48,711,243 
 

  

- ระดับประเทศ          
- ระดับพ้ืนที่ 

(กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และจังหวัด) 

         

 สร้างและพัฒนาระบบข้อมูล
เชิงยุทธศาสตร์และการ
ติดตามและประเมินผล 

    20,000,000 
 

50,000,000 
 

99,329,275 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
1. จัดตั้งหน่วยข้อมูลเชิง

ยุทธศาสตร์และการติดตาม
ประเมินผล ทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
ก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
สร้างความเข้าใจแผนยุติปัญหา
เอดส์และกรอบการติดตาม
ประเมินผล และท าแผน
ติดตามงานระดับประเทศ เขต 
และจังหวัด 

         

2. พัฒนาระบบ Routine 
Program Monitoring 

         

2.1 พัฒนา National Single 
Unique Identifier Code (UIC) 
ในกลุ่มประชากรหลักทุกกลุ่ม 

         

2.2 พัฒนาระบบ Real Time 
Management Information 
System (RTMIS) เชื่อมโยงกับ
ระบบ RIHIS, NAP plus เพ่ือให้
สามารถติดตามการเข้าถึง HCT, 
ART, Retention ,Viral load 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ในภาพรวมและแยกตามกลุ่ม
ประชากรหลัก 
2.3 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
เชื่อมโยง TB/HIV 

         

2.4 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ด าเนินการในการติดตาม RRTTR 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

         

2.5 พัฒนาระบบการติดตามผู้
ได้รับผลกระทบและถูก ละเมิด
สิทธิ (Crisis Respone System) 

         

3. พัฒนาระบบการเฝูาระวังการ
ระบาดและการส ารวจที่ส าคัญ 

         

3.1 พัฒนาระบบการเฝูาระวัง
(IBBS) ในกลุ่ม MSM ,Venue 
based FSW และ PWID 

         

3.2 ขยายระบบเฝูาระวัง (IBBS) 
ในกลุ่ม non-venue based 
FSW and MSW 

         

3.3 จัดตั้งระบบการติดตาม
สถานการณ์การตีตราและการ
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
เลือกปฏิบัติในระดับจังหวัด 
3.4 ประมาณการขนาดของกลุ่ม
ประชากรหลัก ระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด 

         

4. พัฒนาระบบการประเมินผล
แบบยั่งยืน 

         

4.1 ก าหนดประเด็นการ
ประเมินผลและพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนการประเมินผล
ระดับประเทศ 

         

5. พัฒนาระบบการเฝูาระวังการ
ระบาดและการส ารวจที่ส าคัญ 

         

5.1 พัฒนาระบบการเฝูาระวัง
(IBBS) ในกลุ่ม MSM ,Venue 
based FSW และ PWID 

         

5.2 ขยายระบบเฝูาระวัง (IBBS) 
ในกลุ่ม non-venue based 
FSW and MSW 

         

5.3 จัดตั้งระบบการติดตาม
สถานการณ์การตีตราและการ
เลือกปฏิบัติในระดับจังหวัด 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
5.4 ประมาณการขนาดของกลุ่ม
ประชากรหลัก ระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด 

         

6. พัฒนาระบบการประเมินผล
แบบยั่งยืน 

         

6.1 ก าหนดประเด็นการ
ประเมินผลและพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนการประเมินผล
ระดับประเทศ 

         

6.2 ประเมินผลประเด็นส าคัญ
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

         

6.3 วิจัยปฏิบัติการ 
(Implementation research)
ประเด็นส าคัญเพื่อยุติปัญหาเอดส์ 

         

6.4 พัฒนาวิธีการวัดอุบัติการณ์
ของเอชไอวี(การติดเชื้อเอชไอวี
รายใหม่) 

         

6.5 ด าเนินการศึกษาติดตาม
หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อฯ ระยะยาว 
และประเมินการยุติการถ่ายทอด
เชื้อฯจากแม่สู่ลูก 

         



หน้า 44   แผนปฏิบตัิการเฝูาระวงั ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญตัิโรคติดต่อ พ.ศ.2558   

 

แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
7. สร้างศักยภาพและสนับสนุน
การใช้ข้อมูลเพ่ือการยุติปัญหา
เอดส์ 

         

7.1 พัฒนาระบบและจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้ AIDS 
ZERO PORTAL 

         

7.2 จัดประชุม ด าเนินการให้มี
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
แผนงานในระดับประเทศ 

         

7.3 จัดประชุม และสนับสนุน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่เขต
และจังหวัดในการน าข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์ต่างๆไปปรับ
เปูาหมายในระดับจังหวัดให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

         

7.4 เขตสนับสนุนจังหวัดในการ
ใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินงานกิจกรรมการยุติปัญหา
เอดส์อย่างต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
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กิจกรรมหลัก ข. การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพและระบบ
ชุมชน 

รวม    13,710,000 73,895,000 55,136,320   
จ านวนสถาน
บริการสุขภาพที่
เข้าร่วมโครงการ
สร้างชื่อ
(Branding)ท่ีมี
การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
บริการ 

0 378 378 - 24,980,400 
 

20,079,940 
 

สอวพ. 
ศบ.จอ. 

สสจ. 
รพ.สต. 
รพท. 
รพช. 
รพศ. 
ภาคประชา
สังคม 

จ านวนต าบลท่ีมี
สมรรถนะในการ
ด าเนินงานกับ
ชุมชนในการ
สนับสนุนให้ผู้ติด
เชื้อฯได้ตรวจ
วินิจฉัยและ
รักษาแต่เนิ่นๆ
และท าให้เรื่อง
เอชไอวีเป็นท่ี
ยอมรับของ
ชุมชน 

121 232 373 13,710,000 
 

48,914,600 
 

35,056,380 
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แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
 พัฒนาคุณภาพบริการของ

หน่วยบริการโดยแนว
ทางการสร้าง Brand ของ
บริการ เพื่อท าให้ประชาชา
กรเปูาหมายมั่นใจที่จะใช้
บริการ 

    - 24,980,400 
 

20,079,940 
 

  

1) จัดประชุมสร้างเปูาหมายร่วม
ในการพัฒนาบริการ 

         

2) ประเมินหน่วยบริการเพ่ือ
วางแผนพัฒนาคุณภาพบริการ 

         

3) พัฒนาคุณภาพบริการให้การ
ปรึกษา 

         

4) พัฒนาคุณภาพบริการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 

         

5) พัฒนาคุณภาพบริการคัดกรอง 
วินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

         

6) พัฒนาการให้บริการที่
ละเอียดอ่อนในเรื่องความ
หลากหลายทางเพศ 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
7) สร้างเครือข่ายและพัฒนา

คุณภาพบริการกับร้านยา 
         

 กระจายการบริการลงไปใน
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

 121 232 373 8,788,000 
 

16,624,680 
 

15,320,280 
 

  

1) จัดท าและทบทวนหลักสตูรการ
พัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

         

2) สร้างทีมร่วมภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม หน่วยงาน
วิชาการ เป็นกลไกสนับสนุน
วิชาการระดับภาค 

         

3) สร้างทีมร่วมภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม หน่วยงาน
วิชาการ เป็นกลไกสนับสนุน
วิชาการระดับจังหวัด 

         

4) พัฒนาศักยภาพ รพ.สต.ผ่าน
การอบรมและหนุนเสริม 

         

5) ประเมินคุณภาพบริการเอชไอ
วีของ รพ.สต. 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โดยชุมชน 
    4,922,000 

 
32,290,600 

 
19,736,100 

 
  

1) จัดท าและทบทวนหลักสูตร
และจัดอบรมศักยภาพการ
ให้บริการเชิงรุกแบบ RRTTR 

         

2) สร้างศักยภาพการให้บริการ
ปรึกษาและตรวจเอชไอวี 

         

3) สร้างศักยภาพการส่งเสริม
การกินยาต้านไวรัสฯอย่าง
สม่ าเสมอและอนามัยเจริญ
พันธ์ส าหรับผู้ติดเชื้อฯ 

         

4) สร้างศักยภาพการดูแลผู้ติด
เชื้อฯ เป็นรายบุคคล 

(case management) 

         

แนวทางปฏิบัติที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
กิจกรรมหลัก ค. การให้บริการ 
RRTTR 

จ านวนผู้ที่เข้าถึง
บริการปูองกัน 
(คน) 

72,500 183,740 697,976 186,290,000 
 

483,169,396 
 

740,669,700 
 

สอวพ. 
ศบ.จอ. 
 

สปสช. 
สสจ. 
รพ. 
ภาคประชา
สังคม 
TUC 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
สภากาชาดไทย 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
กองทุนโลก 
กรมราชฑัณฑ์ 
สถานศึกษา 
อปท. 
ภาคเอกชน 

 Reach  72,500   74,170,000 339,054,096 511,401,942   
1. จัดท าแผนที่ชุมชนและวาง
แผนการเข้าถึงกลุ่มประชากร
เปูาหมาย 

         

- ส ารวจและท าแผนที่ชุมชน 
เครือข่ายทางสังคมของ
กลุ่มเปูาหมาย วิเคราะห์และใช้
ข้อมูลเพ่ือการท าแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพ้ืนที่ 

         

- ศึกษาในแต่ละกลุ่มย่อยเพื่อ
ค้นหาความต้องการและร่วมกัน
วางแผนและออกแบกิจกรรม
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
หรือบริการที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาหรือข้อจ ากัดใน
การเข้ารับบริการสุขภาพ 

2. เข้าถึงประชากรเปูาหมายโดย
ใช้บุคคล 

         

- เข้าถึงกลุ่มประชากรเปูาหมาย
ผ่านเครือข่ายทางสังคมของแต่
ละกลุ่ม โดยเจ้าหน้าที่ท างานเชิง
รุก(outreach workers) และ
แกนน ากลุ่ม(peer workers) 

         

- ใช้มาตรการจูงใจ Peer 
Intervention ( PDI ) 

         

- จัดกิจกรรมกลุ่มของชุมชนเพ่ือ
สร้างความต้องการตรวจเอชไอวี 

         

- จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือ
จากเจ้าของสถานบันเทิง สถาน
ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง 

         

3. เข้าถึงกลุ่มประชากร
เปูาหมายโดยวิธีอ่ืน 

         

- สื่อสารผ่าน social media 
ได้แก่ websites ,facebook 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
,lines, geo-social 
applicationsหรือ mobile 
applications อ่ืนๆรวมทั้งการ
พัฒนาระบบการให้บริการ
ออนไลน์ โปรแกรมแชต หรือ
โปรแกรมออนไลน์เฉพาะกิจที่ผู้
ให้บริการสามารถตอบโต้กับ
ผู้รับบริการได้อย่างทันที 
 Recruit     86,790,000 101,348,100 181,267,758   
1. เจ้าหน้าที่เชิงรุก แกนน ากลุ่ม 

แนะน าหรือส่งต่อกลุ่ม
ประชากรเปูาหมายเข้าสู่
ระบบริการ ให้การปรึกษา
และตรวจเอชไอวี คัดกรอง 
ตรวจและรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

         

- จั ดระบบการส่ งต่ อ เ พ่ือรั บ
บริการให้การปรึกษาและตรวจ
เอชไอวี 

         

- จัดระบบการน า เข้ าสู่ การ
ตรวจเอชไอวี และคัดกรอง 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
STI โดยบริการเชิงรุก ผ่าน
ระบบการเป็นสมาชิก 

- ให้บริการผ่านศูนย์บริการ
ชุมชน(Drop in) กับกลุ่ม
ประชากรเปูาหมายและคู ่

         

- ให้บริการผ่านเครือข่ายร้านยา          
2. แนะน าหรือส่งต่อประชากร

เปูาหมายเข้าสู่ระบบบริการ 
ให้การปรึกษาและตรวจเอช
ไอวี คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย
และรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ผ่านการ
ลงทะเบียนโดย social 
Media ได้แก่ websites, 
facebook, lines,geo-
social applications 

         

- กระจายสื่อ online แนะน า
สถานที่ตรวจ และรับท าการ
นัดตรวจออนไลน์  
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
 Test     7,570,000 36,223,200 31,600,000   
1. ขยายบริการตรวจเอชไอวีที่

แจ้งผลได้ในวันเดียวในหน่วย
บริการ 

         

- จัดบริการที่ รพ.สต.          
- จัดบริการที่ extended 

clinic 
         

2. จัดบริการให้การปรึกษาและ
ตรวจเอชไอวีเคลื่อนที่ ด้วย
การท างานร่วมกันของหน่วย
บริการและองค์กรภาค
ประชาสังคม 

         

- จัดบริการคลีนิกเคลื่อนที่ของ
โรงพยาบาลในชุมชนที่มี
ประชากรหลักอยู่หนาแน่น
หรือจัดบริการในสถานบันเทิง
และสถานประกอบการหรือที่
ศูนย์ดร็อปอิน 

         

3. จัดบริการให้การปรึกษาและ
ตรวจเอชไอวีโดยชุมชน 
(Community based HCT) 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
- จัดบริการโดยชุมชนที่

ศูนย์บริการชุมชน (DIC) 
(pre-test counseling and 
finger pricked testing 
offered by NGO) ปี 
2558 เป็นการอบรม และ
เริ่มด าเนินการในปี 2559 
เมื่อกฎระเบียบอนุญาตให้
ด าเนินการ 

         

 Treat     13,121,000 900,000 700,000   
1. เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ          
- จัดระบบการเชื่อมต่อระหว่าง

จุดบริการในโรงพยาบาล 
เพื่อให้ผู้ติดเชื้อฯ ได้
ลงทะเบียนเข้าสู่การรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสฯ 

         

- องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ
องค์กรชุมชน ช่วยเหลือ
สนับสนุนและจัดการส่งผู้ติดเชื้อ
ฯ ส าหรับกรณีท่ีไม่กล้าไปเอง 

         

- จัดให้มีการตรวจ ซีดี 4 ใน          
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
โรงพยาบาลท่ีมีผู้ติดเชื้อฯ 
รักษาอยู่ มากกว่า 500 คน 

 Retain     4,639,000 5,644,000 15,900,000   
1. ดูแลให้ประชากรหลักที่อยู่

ร่วมกับเชื้อฯ ได้รับบริการ
และกินยาต่อเนื่อง 

         

- วิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดเชื้อฯ รักษา
ท่ีโรงพยาบาลและวางแผนส่ง
รักษาต่อในโรงพยาบาลชุมชน 
หรือ รพ.สต. ที่สะดวกต่อการ
รับยาต่อเน่ือง 

         

- ติดตามสนับสนุนและดูแลรวม
การติดตามเย่ียมเป็นรายบุคคล
โดยภาคประชาสังคม ( Case 
Management) 

         

- จัดกิจกรรมบริการการดูแล
สุขภาพที่เป็นองค์รวม รวม
บริการอนามัยเจริญพันธ์ และ
ส่งเสริมการตรวจคู่ของผู้ติดเชื้อ 

         

2. ดูแลให้ประชากรหลักที่มีผล
การตรวจเป็นลบ ยังคง

         



หน้า 56   แผนปฏิบตัิการเฝูาระวงั ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญตัิโรคติดต่อ พ.ศ.2558   

 

แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ปูองกันและมาตรวจเอชไอวี
โดยสม่ าเสมอ 

- สร้างระบบแจ้งเตือนให้มา
รับบริการในระบบบริการ 
HCT & STI 

         

- สร้างแรงจูงใจให้มารับ
บริการสม่ าเสมอด้วยระบบ
บัตรสะสมแต้ม 

         

แนวทางปฏิบัติที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
กิจกรรมหลัก ง. การสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ท างาน 

จ านวนจังหวัดที่
ด าเนินงานด้าน
ลดการตีตรา
และเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีและกลุ่ม
ประชากรหลัก
ในระบบสุขภาพ 

7 14 20 10,127,000 
 

60,377,293 
 

74,912,650 
 

สอวพ. 
ศบ.จอ. 

สสจ. 
รพ. 
ภาคประชา
สังคม 
 

 การสื่อสารสาธารณะ     - 10,00,000 56,421,000   
1. พัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการ

ท างาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
รณรงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
2. พัฒนาเนื้อหาและด าเนินการ

สื่อสารเนื้อหาสาระในวงกว้าง 
         

3. รณรงค์การมีส่วนร่วมของ
ภาคธุรกิจในการสื่อสาร 

         

 สร้างความเข้าใจและสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีและกลุ่มประชากร
หลัก กับกลุ่มผู้ให้บริการ 
และผู้เกี่ยวข้อง 

    - 21,141,400 
 

8,499,200 
 

  

1. ด าเนินงานโดยวางแผนจาก
ข้อมูลจ าเพาะพ้ืนที่ในการพัฒนา
กิจกรรมลดการตีตราและเลือก
ปฏิบัติในระบบสุขภาพ 

         

2. ก าหนดแนวทางและ
ด าเนินการลดการตีตราและเลือก
ปฏิบัติในระบบการศึกษา 

         

3. สร้างทัศนคติเชิงบวกในกลุ่มผู้
บังคับใช้กฏหมาย 

         

 ส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติ
แห่งชาติว่าด้วยการปูองกัน

    5,000,000 
 

8,805,000 
 

5,557,000 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
และบริหารจัดการด้านเอดส์
ในสถานที่ท างาน 

1. สถานประกอบกิจการ 
(ภาคเอกชน) 

         

2. หน่วยงานภาครัฐ          
 พัฒนากลไกการคุ้มครอง

สิทธิด้านเอดส์ ระดับชาติ 
และระดับจังหวัด 

    - 10,053,600 
 

4,009,450 
 

  

1. กลไกการคุ้มครองสิทธิด้าน
เอดส์ระดับชาติ 

         

2. กลไกการคุ้มครองสิทธิด้าน
เอดส์ระดับจังหวัด 

         

 ปรับปรุงกรอบด้านกฎหมาย 
ปรับเปลี่ยนและจัดท า
นโยบายให้เอื้อต่อการ
ด าเนินงาน 

    5,127,000 
 

10,377,293 
 

-   

1. การลดอันตรายจากการใช้ยา
เสพติด 

    5,127,000 
 

10,377,293 
 

-   

2. ระบบประกันสุขภาพแรงงาน
ข้ามชาติ 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
3. การตรวจเอชไอวีในเด็กและ

เยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี 
         

4. เฝูาระวังกฎหมาย นโยบาย ที่จะมี
ผลกระทบต่อการท างาน และเฝูา
ระวังสื่อและส่งเสริมการเสนอที่
ส่งสริมสิทิด้านเอดส ์

    - - 226,000 
 

  
 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค 
1. การพัฒนาบุคลากรเรื่องการ
ให้บริการด้วยการด าเนินงานที่
มุ่งเน้นความต่อเนื่องของ การเข้าถึง-
การเข้าสู่บริการ-การตรวจเอชไอวี-
การรักษา-การคงอยู่ในระบบ 
(Reach-Recruit-Test-Treat-
Retain: RRTTR) 

จ านวนผู้ที่เข้า
รับการอบรม
(คน) 

400 400 400 3,800,000 
 

3,800,000 
 

3,800,000 
 
 

สอวพ. 
ศบ.จอ. 
สปสช. 
 

สคร./สป
คม. 
สสจ. 
รพ. 
ภาคประชา
สังคม 
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แผนปฏิบัติการ 
ก าจัดโรคเรื้อน 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
ปัจจุบัน จ านวนผู้ปุวยโรคเรื้อนลดลงอย่างมาก เข้าสู่ระยะหลังการก าจัดโรคเรื้อน แต่ยังมีการตรวจพบ

ผู้ปุวยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปี และสัดส่วนผู้ปุวยรายใหม่มีความพิการระดับ 2 (ความพิการที่มองเห็นได้) 
มากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การค้นพบผู้ปุวยรายใหม่ล่าช้า ท าให้มีการแพร่โรคเรื้อนอยู่ในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาและท้าทายการด าเนินงานควบคุมโรคเรื้อน คือ การขาดทักษะในการ
วินิจฉัยและรักษาผู้ปุวยโรคเรื้อนของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งประชาชนขาด
ความรู้และขาดความตระหนักในเรื่องโรคเรื้อน ส่งผลให้ผู้ปุวยรายใหม่เข้าสู่ระบบการรักษาที่ถูกต้องล่าช้า ท า
ให้มีการแพร่โรคในชุมชน และผู้ปุวยรายใหม่มีความพิการระดับ 2 ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญ หากผู้ปุวยไม่ได้รับ
การรักษา และดูแลปูองกันความพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก อาจท าให้เกิดความพิการที่มือ 
เท้า และตาอย่างต่อเนื่อง แม้ผู้ปุวยจะได้รับการรักษาจนครบถ้วนแล้วก็ตาม ความพิการที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งการตีตรา (stigma) ที่มีต่อผู้ปุวยและครอบครัว ดังปรากฏให้เห็น
จากการที่รัฐต้องรับภาระในการสงเคราะห์ผู้พิการโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนต่างๆ และในชุมชน ภายใต้การ
ดูแลของกรมควบคุมโรค ถือเป็นปัญหาอีกด้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งสถานการณ์โรคเรื้อนใน
ปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้ 
 1. อัตราความชุกโรคเรื้อนเมื่อสิ้นปี 2557 เท่ากับ 0.09 ต่อประชากร 10,000 คน 
 2. ผู้ปุวยโรคเรื้อนรายใหม่ปี 2557 จ านวน 208 คน มีผู้ปุวยในทะเบียนรักษา จ านวน 570 คน 
 3. แนวโน้มอัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ปุวยใหม่ ไม่ลดลง (ข้อมูล ปี 2553 - 2557  
ร้อยละ 10 - 17) 
 4. ผู้ที่หายจากโรคเรื้อนแต่ยังมีความพิการระดับ 2 ประมาณ 6,000 คน มีความจ าเป็นต้องได้รับ
การฟ้ืนฟูสภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาหมายการลดอัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ปุวยโรคเรื้ อนรายใหม่ 
สถาบันราชประชาสมาสัยจึงเห็นสมควรเร่งรัดค้นหาผู้ปุวย โรคเรื้อนรายใหม่ก่อนปรากฏความพิการ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา โดยก าหนดมาตรการในการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวะ
ความชุกโรคที่ลดต่ าลง รวมทั้งมาตรการในการฟ้ืนฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับ
การดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้มีชีวิตปกติเฉกเช่นหรือใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป เป็นการคงมาตรฐาน
การด าเนินงานโรคเรื้อนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

2. เป้าหมายลดโรค : 
จ านวนผู้ปุวยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มีความพิการระดับ 2 ไม่เกิน 20 ราย ในปี 2563 
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3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
1) ร้อยละของผู้ปุวยโรคเรื้อนรายใหม่มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการของโรคเรื้อนจนได้รับการวินิจฉัย 

และรักษาโรคเรื้อนตามมาตรฐาน (Since of onset  : SOS) ไม่เกิน 12 เดือน 
2) อัตราความพิการระดับ 2 (Grade 2 disability rate) ในผู้ปุวยโรคเรื้อนรายใหม่ไม่เกิน 0.3 ต่อล้าน 

ประชากรในปี 2563 
3) ร้อยละ 50 ของจังหวัดเปูาหมาย สามารถลดการตีตราของชุมชนที่มีต่อโรคเรื้อนในปี 2563 
  
 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 เร่งรัดค้นหาผู้ปุวยโรคเรื้อนในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาและในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน 
4.2 พัฒนาระบบปูองกันควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าว 
4.3 สร้างความตระหนักในเรื่องโรคเรื้อนแก่ประชาชน 
4.4 พัฒนา/ผลิตงานวิจัย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานวิชาการควบคุมโรคเรื้อน 
      ที่น าไปสู่การก าหนดนโยบาย 
4.5 แผนพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถถ่ายทอดนิเทศ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
      โรคเรื้อน 
4.6 ลดการตีตราของชุมชนที่มีต่อผู้ปุวยโรคเรื้อน 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย : 
พ้ืนที่เสี่ยงสูง: 
พ้ืนที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา  ดังต่อไปนี้ 
(1) พบผู้ปุวยใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 5 ปี  
(2) พบผู้ปุวยใหม่ที่เป็นเด็กปีใดปีหนึ่งในรอบ 5 ปี  
(3) พบผู้ปุวยใหม่ปีใดปีหนึ่งในรอบ 5 ปี โดยผู้ปุวยใหม่ที่พบมียอดรวมตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 
พ้ืนที่เสี่ยงต่ า: 
ต้องจัดกิจกรรมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ความรู้โรคเรื้อนปีละ 1 ครั้ง ในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย 
(สัปดาห์ที่มีวันที่ 16 มกราคมของทุกปี)  
กิจกรรมปกติท่ีต้องด าเนินการในทุกพ้ืนที่ ทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ า คือ เมื่อพบผู้ปุวยโรคเรื้อนรายใหม่ต้องมีการ
ค้นหาผู้ปุวยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน ภายใน 1 เดือน 
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6. หน่วยงานด าเนินการ: 
 หน่วยงานหลัก 

6.1 กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
- โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

 กรมควบคุมโรค 
- สถาบันราชประชาสมาสัย (สรปส.) 
- ส านักงานปูองกันและควบคุมโรค (สคร) 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

 หน่วยสนับสนุน ได้แก่ 
6.2 กระทรวงมหาดไทย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
6.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
6.4 กระทรวงการคลัง 

 กรมธนารักษ์ 
6.5 อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
6.6 สถาบันแมคเคนเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพ เชียงใหม่ 
6.7 ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
6.8 โรงพยาบาลสังกัดรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 
6.9 เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) 
6.10 NGOs ในศูนย์พักพิงพ้ืนที่ชายแดน 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคเรื้อน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 เร่งรัดค้นหาผู้ปุวยโรคเรื้อนในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาและในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน 
1. ส ารวจหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid 
village survey : RVS) 

จ านวนผู้ปุวยโรค
เรื้อนรายใหม่ที่มี
ความพิการระดับ 2 
ไม่เกิน 

24 
คน 
 
 
 
 

23 
คน 
 
 
 
 
 

22 
คน 
 
 
 
 
 

หมู่บ้านละ 
10,000 

บาท 

หมู่บ้านละ 
10,000 

บาท 
 
 
 

หมู่บ้านละ 
10,000 

บาท 

- รพ.สต. 
- สสอ. 
- รพช. 
- สสจ. 
- สคร. 
- สปคม. 
 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
- อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 
- สถาบันแมคเคนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูสภาพ 
เชียงใหม่ 
- ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลสังกัดรัฐ
ทุกแห่ง และโรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัย 

2. คัดกรองผู้สงสัยและส่งต่อไปรับการ
ตรวจวินิจฉัย 
3. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อน
ในพ้ืนที่เปูาหมาย 

4. ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน หลังคาเรือน
ละ100บาท 

หลังคาเรือน
ละ100บาท 

หลังคาเรือน
ละ100บาท 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 พัฒนาระบบปูองกันควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าว 
1. พัฒนาเครือข่ายระบบเฝูาระวัง 
ปูองกัน ควบคุมโรคเรื้อนในประชากร
ต่างด้าวพ้ืนที่อ าเภอชายแดนไทย พม่า 
ลาว ทางภาคเหนือของประเทศไทย 

จ านวนเครือข่าย
ระบบเฝูาระวัง 
ปูองกัน ควบคุมโรค
เรื้อนในประชากรต่าง
ด้าว 
 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

500,000 
บาท 

สรปส. 
 

- เครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างชาติ 
(อสต.) 
- NGOs ในศนูย์พักพิง
พ้ืนที่ชายแดน 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคเรื้อน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 3 สร้างความตระหนักในเรื่องโรคเรื้อนแก่ประชาชน 
1.จัดกิจกรรมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
ความรู้โรคเรื้อน ปีละ 1 ครั้ง ในช่วง
สัปดาห์ราชประชาสมาสัย  

ร้อยละของประชาชน
ในพ้ืนที่เปูาหมายที่มี
ความรู้เรื่องโรคเรื้อน 
 

      - รพ.สต. 
- สสอ. 
- รพช. 
- สสจ. 
- สคร. 
- สปคม. 
- สรปส. 

- อปท. 
- อสม. 

2. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้
ผู้มีอาการเริ่มแรกของโรครีบออกมารับ
การตรวจรักษา  

      - รพ.สต. 
- สสอ. 
- รพช. 
- สสจ. 
- สคร. 
- สปคม. 
- สรปส. 

- อปท. 
- อสม. 

3.ประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผู้ปุวยโรคเรื้อน 
 
 

จ านวนของประชาชน
ในพ้ืนที่เปูาหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรมสุข
ศึกษาประชาสัมพันธ์ 
 
 

      - สรปส. 
- สคร. 
- สปคม. 

 

- อปท. 
- อสม. 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคเรื้อน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 4 พัฒนา/ผลิตงานวิจัย มาตรการ นวัตกรรม และมาตรฐานวิชาการควบคุมโรคเรื้อน ที่น าไปสู่การก าหนดนโยบาย 
1. ผลิตงานวิจัย 
 

จ านวนผลงานวิจัยที่
ด าเนินการส าเร็จและ
ได้มาตรฐาน  

3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 900,000 
บาท 

900,000 
บาท 

900,000 
บาท 

- สรปส. - 

แนวทางปฏิบัติที่ 5 แผนพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถถ่ายทอดนิเทศ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการโรคเรื้อน 
1. พัฒนาบุคคลกรของ สรปส. และ 
สคร. ให้สามารถเป็นผู้นิเทศงาน และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้โรคเรื้อน 
เป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญทดแทนคน
เก่าท่ีจะเกษียณอายุราชการ 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

20 20 20 300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

300,000 
บาท 

- สรปส. 
- สคร. 
- สปคม. 

- 

แนวทางปฏิบัติที่ 6 ลดการตีตราของชุมชนที่มีต่อผู้ปุวยโรคเรื้อน 
1. บูรณาการนิคมโรคเรื้อนเข้าสู่ชุมชนปกติ ร้อยละของจังหวัด

เปูาหมายสามารถลด
การตีตราของชุมชนที่
มีต่อโรคเรื้อน 
 

50 50 50 800,000 
บาท 

700,000 
บาท 

700,000 
บาท 

- สรปส. 
- สคร. 
- สปคม. 
- สสจ. 

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) 
- กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง 
- สถาบันแมคเคนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูสภาพ 
เชียงใหม่ 
- อปท. 
- อสม. 

2. สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาราช
ประชาสมาสัย 
3. กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
4. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
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แผนปฏิบัติการ 
ก าจัดโรคมาลาเรีย 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
           แนวโน้มของโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่องมากกว่า 75% ใน 55 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี 
2543 เป็นต้นมาประเทศไทยประสบผลส าเร็จในการควบคุมโรคไข้มาลาเรียเป็นอย่างมีนัยส าคัญ จ านวนผู้ปุวย
ลดลงจาก 150,000 ราย ในปี 2543 เหลือ 24,000 ราย ในปี 2558 หรือลดลงประมาณ 85% คิดเป็น
อัตราปุวย 0.๓๘ ต่อพันประชากร ผู้ปุวยส่วนใหญ่พบตามแนวชายแดนที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรข้าม
พรมแดน นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยารักษา ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศในภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 
 ระหว่างปี 2559 - 2573 โครงการมาลาเรียโลก (Global Malaria Program) มีเปูาหมายมุ่งสู่การ
ก าจัดโรคไข้มาลาเรียและผลักดันให้ประเทศที่มีอัตราปุวยด้วยโรคไข้มาลาเรียน้อยกว่า 1 ต่อพันประชากร 
ยกระดับนโยบายจากการควบคุมโรค (Malaria Control) เป็นนโยบายการก าจัดโรค (Malaria Elimination) 
และประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก  
ครั้งที่ 66 ในปี 2556 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ร่วมลงนามข้อตกลง
ในการผลักดันนโยบายและสนับสนุนงบประมาณการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย ในที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ปี 255๗ นอกจากนี้การก าจัดโรคไข้มาลาเรียยังเป็นเปูาหมายหนึ่ง
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nation) และประเทศไทยไดต้ั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วย  
          กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ก าจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย 
พ.ศ.2560 - 2569 โดยการมีส่วนร่วมและได้รับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มาลาเรียโลก (Global Technical Strategy 2016 - 2030) และยุทธศาสตร์การก าจัดโรคไข้
มาลาเรียส าหรับประเทศในลุ่มแม่น้ าโขง (Strategy for Malaria Elimination in Greater Mekong Sub 
region 2015-2030) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
 

2. เป้าหมายลดโรค :  
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย (Malaria elimination) ภายในปี พ.ศ. 2567  (ค.ศ. 2024)       
เปูาประสงค์ : 
 ระยะกลาง : ประเทศไทยมีอ าเภอที่ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของอ าเภอ

ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) 
 ระยะยาว : ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Elimination) ภายในปี พ.ศ.2567 

(ค.ศ. 2024) 
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3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Impact indicator) 
1. อัตราการเกิดโรคไข้มาลาเรียต่อพันประชากร (ประชากรกลางปี) 
2. อัตราตายด้วยโรคไข้มาลาเรียต่อแสนประชากร (ประชากรกลางปี) 
3. ร้อยละของอ าเภอที่ไม่มีการแพร่เชื้อในพ้ืนที่อย่างน้อย 3 ปี 

 

 
 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
ยุทธศาสตร์การก าจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย 2560 - 2569 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ  

1) เร่งรัดก าจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย  
2) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการ และรูปแบบที่เหมาะสม ในการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย 
3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือขับเคลื่อนงาน

ก าจัดโรคไข้มาลาเรีย 
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย 

 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  928 อ าเภอ/เขต ใน 77 จังหวัด 
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6. หน่วยงานด าเนินการ : 
 หน่วยงานหลัก 

6.1 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง ; ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง (ศตม), 
หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง (นคม.) 

- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักงานปูองกันควบคุมโรค (สคร.) 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
- โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 กรมการแพทย์ 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

6.2 ราชวิทยาลัยแพทย์/ โรงเรียนแพทย์ 
6.3 แพทย์สภา 
6.4 กระทรวงมหาดไทย 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
 กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
 กรมการปกครอง (ปค.) 

6.5 กระทรวงศึกษาธิการ ; ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
6.6 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สภาวิจัย 

 หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่ 
 กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น) กระทรวงกลาโหม (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมปุาไม้) กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
แรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 องค์กรจากต่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก USAID 
 ภาคประชาสังคม ฯลฯ 
 องค์การเภสัชกรรม 
 NGOs 
 โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดก าจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย 
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบเฝูา 
ระวังโรคให้เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันสามารถตอบโต้ 
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมี 
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบเฝูาระวัง
โรคให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันสามารถตอบ
โต้สถานการณ์ได้
อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

25 50 60 57,644,820 
 

63,167,636 
 

33,649,309 
 

  

ร้อยละของผู้ปุวยโรค
ไข้มาลาเรียได้รับการ
สอบประวัติภายใน 3 
วัน 

83 85 90      

ร้อยละของผู้ปุวยที่
ได้รับการสอบประวัติ
และเจาะเลือดขณะ
ไปสอบประวัติผู้ปุวย 
(Case 
Investigation 
Survey-CIS) และ
แหล่งแพร่เชื้อเกิด
ใหม่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีการ
แพร่เชื้อมาลาเรีย
อย่างน้อย 3 ปีได้รับ

14 30 50      
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
การสอบสวนแหล่ง
แพร่เชื้อและตอบโต้
อย่างเหมาะสม
ภายใน 7 วัน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบและ
ฐานข้อมูลมาลาเรียให้สามารถ
แสดงสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 

    1,195,000 
 

2,590,000 
 

2,590,000 
 

-ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 
- ส านักระบาด
วิทยา 

-สสจ. 
-รพ. 
-รพ.สต. 
กระทรวงกลาโหม 
(พบ./พร./พอ.)/
เอกชน/
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา/
NGOs 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพทีม
เฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(Surveillance and Rapid 
Response Team - SRRT) ใน
ทุกระดับให้มีศักยภาพในการ
ด าเนินงานก าจัดโรคมาลาเรีย 

    29,392,700 
 

30,963,500 
 

10,526,000 
 

-ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 
-ส านักระบาด
วิทยา 
-สคร./สปคม. 
-สสจ. 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
กิจกรรมที่ 3 ให้มีการรายงาน 
การแจ้งเตือนสอบประวัติผู้ปุวย
โรคไข้มาลาเรีย และตอบโต้ให้
รวดเร็วและครบถ้วน  (สูตร 1-
3-7) 

    25,550,320 
 

26,775,416 
 

18,559,293 
 

- สคร./สปคม. 
- ศตม. 

-สสจ. 
-สสอ. 

กิจกรรมที่ 4 จัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับ
ปฏิบัติงานมาลาเรีย (Area 
stratification) 

    742,400 
 

2,227,200 
 

1,484,800 
 

-สสจ. 
-รพ. 
-รพ.สต. 
กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.) 

-สคร./สปคม. 
-ศตม.
กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.) 

กิจกรรมที่ 5 สอบสวนย้อนหลัง
เพ่ือยืนยันเมื่อมีรายงานผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคไข้มาลาเรีย (Verbal 
autopsy) 

    764,400 
 

611,520 
 

489,216 
 

  

มาตรการที่ 2  เพ่ิมศักยภาพ 
และความครอบคลุมของการ
ให้บริการตรวจรักษา ในทุกระดับ 
ทุกภาคในทุกกลุ่มประชากร 
อย่างเท่าเทียมกัน 

ร้อยละผู้สงสัยเป็นไข้
มาลาเรียได้รับการ
ตรวจวินิจฉัย
มาลาเรียทาง
ห้องปฏิบัติการ 
(กล้องจุลทรรศน์หรือ
ชุดตรวจส าเร็จรูป) 

100 100 100 108,179,868 
 

94,382,089 
 

76,210,044 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ร้อยละของผู้ปุวยโรค
ไข้มาลาเรียที่ได้รับ
การตรวจวินิจฉัย
ถูกต้องตามระบบ
ควบคุมคุณภาพ 

100 99.95 99.95   

ร้อยละผู้ปุวย
มาลาเรียได้รับยา
รักษาตามนโยบายยา
รักษาแห่งชาติ 

64 70 75   

กิจกรรมที่ 1 พัฒนานโยบายยา
รักษามาลาเรียแห่งชาติ 

    1,817,000 
 

473,500 
 

473,500 
 

- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 

แพทย์สภา/ราช
วิทยาลัย/
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา/
องค์การอนามัย
โลก/ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา/
กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์/
กระทรวงกลาโหม 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
(พบ./พร./พอ.)/
องค์การเภสัช
กรรม/สป./NGOs 

กิจกรรมที่ 2 เพ่ิมความ
ครอบคลุมของหน่วยบริการเชิง
รับ 

    20,977,000 
 

20,977,000 
 

20,977,000 
 

- สคร./สปคม. 
- ศตม. 
- สสจ. 
- รพ. 
- รพ.สต. 
 

รพ.นอกสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข/
กระทรวงกลาโหม 
(พบ./พร./พอ.)/
เอกชน/
มหาวิทยาลัย/
NGOs 

กิจกรรมที่ 3 จัดหาและ
สนับสนุนเวชภัณฑ์ยาและวัสดุ
อุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัย 
ส าหรับการรักษาหายขาด 

    33,230,083 
 

29,965,499 
 

23,972,399 
 

- สปสช. 
- สสจ 
- รพ. 
- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 

องค์การเภสัช
กรรม 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพ
การตรวจวินิจฉัย 

    6,823,690 
 

6,823,690 
 

2,143,353 
 

-  กรม
วิทยาศาสตร์  
การแพทย์ 
- สสจ. 

-ส านักโรคติดต่อ   
น าโดยแมลง 
-สคร. 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้
ให้บริการตรวจรักษาและจัดการ
รักษาผู้ปุวยไม่หายขาดหรือมี
ภาวะแทรกซ้อน 

    14,633,193 
 

14,833,193 
 

4,113,044 
 

กรมการแพทย์/  
ราชวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย/
โรงเรียนแพทย์/
แพทย์สภา 
สสจ. 

- ส านักโรคติดต่อ   
น าโดยแมลง 
- สคร./สปคม. 

กิจกรรมที่ 6 เร่งรัดการ
ด าเนินงานให้มีการรักษา
หายขาดในผู้ปุวยมาลาเรียทุก
ราย 

    15,528,960 
 

12,423,168 
 

9,938,534 
 

- สคร./สปคม. 
- ศตม. 
- สสจ. 
- รพ. 
- รพ.สต. 
 

รพ.นอกสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข/
กระทรวงกลาโหม 
(พบ./พร./พอ.)/
เอกชน/
มหาวิทยาลัย/
NGOs 

กิจกรรมที่ 7 ควบคมุคุณภาพ
การตรวจวินิจฉัยและรักษา 

    15,169,942 
 

8,886,040 
 

14,592,214 
 

- กรม
วิทยาศาสตร์  
การแพทย์      
- กรมการ
แพทย์ 
- ราชวิทยาลัย 
 

- ส านักโรคติดต่อ   
น าโดยแมลง 
- สคร./สปคม. 



[AUTHOR NAME] 
 

แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558  หน้า 75 
 

แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
มาตรการที่ 3 เร่งรัดการค้นหา
ผู้ปุวยที่แสดงอาการ ไม่แสดง
อาการและผู้ที่ตรวจหาเชื้อไม่พบ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

ร้อยละของประชากร
ในพ้ืนที่เสี่ยงได้รับ
การตรวจวินิจฉัยโรค
ไข้มาลาเรียโดยการ
ค้นหาผู้ปุวยเชิงรุก 

67 70 75 32,782,960 
 

29,496,496 
 

21,336,323 
 

  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ
ค้นหาผู้ปุวยเชิงรุก 

    10,966,700 
 

10,605,740 
 

5,519,213 
 

- สคร./สปคม. 
- ศตม. 
- นคม. 
- สสจ. 
- รพ. 
- รพ.สต. 

กระทรวงกลาโหม 
(พบ./พร./พอ.)/
เอกชน/ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา/NGOs 

กิจกรรมที่ 2 เร่งรัดการค้นหา
ผู้ปุวยที่แสดงอาการ 

    6,212,160 
 

5,723,136 
 

5,283,014 
 

กิจกรรมที่ 3 เร่งรัดการค้นหา
ผู้ปุวยที่ไม่แสดงอาการและผู้ที่
ได้รับการตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ไม่พบเชื้อ 

    15,604,100 
 

13,167,620 
 

10,534,096 
 

มาตรการที่ 4 เพ่ิมความ
ครอบคลุมของการปูองกันการ
แพร่เชื้อมาลาเรียโดยการเฝูา
ระวังควบคุมยุงพาหะและการ
ปูองกันตัวเองในกลุ่มประชากร
เปูาหมาย 

ร้อยละของหลังคา
เรือนในพ้ืนที่แพร่เชื้อ
มาลาเรีย (A1 และ 
A2) มีมุ้งชุบสารเคมี/
มุ้งชุบสารเคมีชนิด
ออกฤทธิ์ยาวนาน ใน
อัตรา 1 หลังต่อ 2 

90 90 90 183,596,847 
 

278,942,538 
 

246,086,735 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
คนและ/หรือมีการ
พ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์
ตกค้างในช่วง 12 
เดือนที่ผ่านมา 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการควบคุมแมลงน า
โรค 

    1,714,200 
 

1,714,200 
 

1,371,360 
 

กรมคร.(สคร./
สปคม./ศตม./
นคม.) 
สป. (สสจ.) 

กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.)/
NGOs 

กิจกรรมที่ 2 ควบคุมยุงพาหะใน
พ้ืนที่แพร่เชื้อมาลาเรีย 

    126,637,867 
 

233,213,128 
 

208,005,160 
 

กรมคร.(ส านัก
แมลง/สคร./สป
คม./ศตม./นค
ม.) 

กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.)/
NGOs 

กิจกรรมที่ 3  ปูองกันตนเองใน
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อนอกบ้าน 

    39,879,000 
 

32,111,100 
 

24,343,200 
 

กรมคร.      
(สคร./สปคม./
ศตม.) 
สป. (สสจ.) 

กระทรวงกลาโหม/
ปุาไม/้
กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.)/
NGOs 

กิจกรรมที่ 4 เฝูาระวังทางกีฏ
วิทยาและติดตามประเมินผลการ
ควบคุมยุงพาหะน าโรค 

    5,956,000 
 

5,816,000 
 

5,402,000 
 

กรมคร.(ส านัก
แมลง/สคร./สป
คม./ศตม.) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการจัดการ
พาหะน าโรคแบบผสมผสาน 

    6,019,700 
 

5,578,350 
 

3,574,935 
 

กรมคร.(ส านัก
แมลง/สคร./สป
คม./ศตม./นคม.) 

กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.) 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการควบคุมพาหะ
น าโรค 

    3,390,080 
 

509,760 
 

3,390,080 
 

กรมคร.(สคร./
สปคม./ศตม./
นคม.) 
สป. (สสจ.) 

กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.)/
NGOs 

มาตรการที่ 5 สร้างระบบเร่งรัด
ก าจัดเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยารักษา 

ร้อยละของผู้ปวุยโรคไข้
มาลาเรียทีไ่ม่มี
ภาวะแทรกซ้อนได้รับ
การตดิตามผลการรักษา
ครบถ้วน (FU) 

25 35 45 30,562,229 
 

26,403,257 
 

19,340,596 
 

กรมคร.(ส านัก
แมลง/สคร./สป
คม./ศตม.) 
สป. (สสจ./
รพ./รพ.สต.) 

รพ.นอกสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข/
กระทรวงกลาโห
ม (พบ./พร./
พอ.)/เอกชน/
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา/
NGOs 

 ร้อยละของผู้ปุวยโรค
ไข้มาลาเรียที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนได้รับ
ยารักษามาลาเรียตาม
นโยบายด้วยการกินยา
ต่อหน้าครบ (DOT) 

25 35 45 

กิจกรรมที่ 1 เร่งรัดก าจัดเชื้อ
มาลาเรียฟัลซิปารัมดื้อยาในพ้ืนที่
ดื้อยา 

    4,294,920 
 

3,661,236 
 

3,131,759 
 

กรมคร.(สคร./
สปคม./ศตม.) 
สป. (สสจ./
รพ./รพ.สต.) 

รพ.นอกสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข/
กระทรวงกลาโหม 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
(พบ./พร./พอ.)/
เอกชน/
มหาวิทยาลัย/
NGOs 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการเฝูาระวัง
เชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง 

    13,455,310 
 

11,034,958 
 

9,064,506 
 

กรมคร.(ส านัก
แมลง/สคร./สป
คม.) 
สป. (สสจ.) 

รพ.นอกสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข/
กระทรวงกลาโห
ม (พบ./พร./
พอ.)/เอกชน/
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา/
NGOs 

กิจกรรมที่ 3  เร่งรัดการ
ด าเนินการจัดการหลังจากเกิด
เชื้อมาลาเรียดื้อยา 

    6,269,679 
 

5,164,743 
 

4,200,794 
 

กรมคร.(สคร./
สปคม./ศตม.) 
สป. (สสจ./
รพ./รพ.สต.) 

รพ.นอกสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข/
กระทรวงกลาโห
ม (พบ./พร./
พอ.)/เอกชน/
ส านักงาน



[AUTHOR NAME] 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา/
NGOs 
 

กิจกรรมที่ 4 ผลักดันนโยบาย
ยกเลิกการใช้ยาเดี่ยวในการรักษา
ผู้ปุวยมาลาเรียที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 

    6,542,320 
 

6,542,320 
 

2,943,536 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา/
กรมคร.(ส านัก
แมลง) 

ราชวิทยาลัย/
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา/
โรงเรียนแพทย์/
เอกชน/
กระทรวงกลาโหม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลย ีนวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสม ในการก าจัดโรคมาลาเรีย 
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสม 
ในการก าจัดโรคมาลาเรีย 

จ านวนการศึกษาวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
ก าจัดโรคไข้มาลาเรีย 

5เรื่อง 5เรื่อง 5เรื่อง 65,022,800 
 

51,482,800 
 

49,617,400 
 

  

ร้อยละของการ
ศึกษาวิจัยหรือ
นวัตกรรมได้รับการ
น าไปใช้หรือเผยแพร่ 
 

50 50 50   
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
มาตรการที่ 1 ศึกษาวิจัย เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมแนวทาง
มาตรการ รูปแบบ การก าจัดโรค
มาลาเรียเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของแต่ละพื้นที่ 

    13,300,000 
 

10,760,000 
 

9,965,600 
 

  

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเพ่ือเขียน
โครงการวิจัยโรคไข้มาลาเรีย 

    720,000 
 

720,000 
 

720,000 
 

สภาวิจัย/
มหาวิทยาลัย 

 

กิจกรรมที่ 2 วิจัยเกี่ยวกับการ
ก าจัดโรคมาลาเรีย 

    12,580,000 
 

10,040,000 
 

9,245,600 
 

สภาวิจัย/
มหาวิทยาลัย 

 

มาตรการที่ 2  ถ่ายทอดองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม แนวทาง มาตรการ 
รูปแบบเปน็แนวทางในการก าจัด
โรคมาลาเรียของแต่ละพืน้ที่ 

    8,489,000 
 

7,529,000 
 

9,529,000 
 

  

กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมในการก าจัดโรคมาลาเรีย 

    2,600,000 
 

2,700,000 
 

4,800,000 
 

-ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 

สภาวิจัย/
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรมในการ
ก าจัดโรคมาลาเรยี 

    3,209,000 
 

3,109,000 
 

3,009,000 
 

-ส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 

สภาวิจัย/ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคู่มือแนว
ทางการด าเนินงานก าจัดโรคไข้
มาลาเรีย 

    2,680,000 
 

1,720,000 
 

1,720,000 
 

-ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 

กรมคร.(สคร./สป
คม./ศตม.)/สป.
(สสจ.)/
กระทรวงกลาโหม 
(พบ./พร./พอ.)/
กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.)/
NGOs 

มาตรการที่ 3  จัดตั้งและ
รวบรวมฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ด้านมาลาเรียในสาขาต่างๆ 
(malaria technical advisory 
group) ในระดับประเทศ 

    408,000 
 

368,000 
 

328,000 
 

  

มาตรการที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการก าจัดโรค
มาลาเรีย 

    42,825,800 
 

32,825,800 
 

29,794,800 
 

  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบก ากับ
และประเมินผลการก าจัดโรค
มาลาเรีย 

    1,850,000 
 

1,850,000 
 

1,850,000 
 

- ส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 

กระทรวงกลาโหม
/เอกชน/
มหาวิทยาลยั/
NGOs 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือข่ายในการ
ติดตามประเมินผลทุกระดับ 

    3,649,800 
 

3,649,800 
 

3,418,800 
 

กระทรวงกลาโหม
/เอกชน/ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา/NGOs 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลและ
รับรองพ้ืนที่ปลอดเชื้อมาลาเรีย 

    32,622,000 
 

22,622,000 
 

19,822,000 
 

- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 
- สคร./สปคม. 

-สสจ 

กิจกรรมที่ 4 ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง (program review) 

    1,344,000 
 

1,344,000 
 

1,344,000 
 

- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานทุกระดับ 

    3,360,000 
 

3,360,000 
 

3,360,000 
 

- ส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 
- สคร./สปคม. 
-สสจ. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานก าจัดโรคมาลาเรีย 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่าย ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อน
งานก าจัดโรคมาลาเรีย 

ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ที่มีการแพร่
เชื้อ (A) มีการจัดการ
ก าจัดโรคไข้มาลาเรีย 

50 55 60 22,527,680 
 

23,903,060 
 

23,232,398 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
มาตรการที่ 1 ผลักดันนโยบาย 
และกลไกระดับประเทศ ระหว่าง
ประเทศและแนวชายแดน ให้เกิดการ
วางแนวทางการท างานร่วมกัน 

    13,008,900 
 

14,384,280 
 

13,713,618 
 

  

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดให้นโยบาย
ก าจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นวาระ
แห่งชาติและมีกลไกการ
ด าเนินงานร่วมกัน (ในประเทศ) 

    8,887,600 
 

10,262,980 
 

9,592,318 
 

- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 
 

กระทรวง
สาธารณสุข/
กระทรวงกลาโหม 
(พบ./พร./พอ.)/
กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.)/
กระทรวงทรัพยากร/
มหาวิทยาลยั/NGOs 

กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้นโยบาย
ก าจัดโรคไข้มาลาเรียกลไกการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
ประเทศ และ ตามแนวชายแดน 

    4,121,300 
 

4,121,300 
 

4,121,300 
 

- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 
 

กระทรวง
สาธารณสุข/
กระทรวงกลาโหม 
(พบ./พร./พอ.)/
กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.)/
กระทรวง
ทรัพยากร/
มหาวิทยาลยั/
NGOs 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
มาตรการที่ 2 ผลักดัน/สนับสนุน
เครือข่ายให้ลงทุนและแบ่งปัน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

    9,518,780 
 

9,518,780 
 

9,518,780 
 

  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข่ายให้มีบทบาทใน
การก าจัดโรคไข้มาลาเรีย 
(Partner Network Capacity 
Building) 

    1,818,780 
 

1,818,780 
 

1,818,780 
 

- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 
- สคร./สปคม. 

- กระทรวงมหาด 
ไทย (สถ./ปภ./
ปค.) 

กิจกรรมที่ 2 ผลักดันให้ท้องถิ่นมี
บทบาทในการด าเนินงานปูองกัน
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

    7,700,000 
 

7,700,000 
 

7,700,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคมาลาเรีย 
มาตรการที่ 1 พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนในการ
ปูองกันควบคุมและเฝูาระวังโรค
มาลาเรีย 

จ านวน/ความ
ครอบคลุมประชาชน
ที่ได้รับการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ 

   25,296,530 
 

24,938,086 
 

19,820,422 
 

  

กิจกรรมที่ 1พัฒนาปรับปรุงกล
ยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายใน

กลยุทธ์การสื่อสาร
เพ่ือการที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

   1,915,020 
 

1,556,576 
 

1,556,576 
 

- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 
 

- สสจ. 
- NGOs 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
พ้ืนที่แพร่เชื้อมาลาเรีย มีความรู้ 
ความเข้าใจตระหนักและมี
พฤติกรรมในการปูองกันควบคุม
และเฝูาระวังโรคมาลาเรีย 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อต้นแบบ
เครื่องมือและวิธีการที่มี
ความจ าเพาะเจาะจงส าหรับการ
สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้กับกลุ่มเปูาหมาย
ประชากรไทยและต่างชาติร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย 

จ านวนสื่อต้นแบบ
เครื่องมือและวิธีการที่
มีความจ าเพาะเจาะจง
ส าหรับการสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ได้รับการ
พัฒนา 

   8,176,868 
 

8,176,868 
 

6,613,494 
 

- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 
 

- สสจ. 
- NGOs 

กิจกรรมที่ 3 เร่งรัดให้ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่แพร่เชื้อ
มาลาเรีย มีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักและมีพฤติกรรมในการ
ปูองกันควบคุมและเฝูาระวังโรค
มาลาเรียที่เหมาะสมผ่านกลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ 

จ านวน/ความ
ครอบคลุมของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 

   13,786,140 
 

13,786,140 
 

10,861,872 
 

- สคร./สปคม. 
- ศตม 
- สสจ.  
- รพ.สต 
 

กระทรวงมหาดไทย 
(สถ./ปภ./ปค.) 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาปรับปรุงแผนการ
เรียนรู้เรื่องโรคมาลาเรียส าหรับโรงเรียน 

จ านวนแผนการเรยีนรู้ที่
ไดร้ับการพัฒนาปรับปรุง 

   1,418,502 
 

1,418,502 
 

788,480 
 

- ส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 

กระทรวงศึกษาธิ
การ 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคมาลาเรีย  
มาตรการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
มาตรการที่ 2 สื่อสารความเสี่ยง
โรคไข้มาลาเรีย 

    3,348,361 
 

3,348,361 
 

2,153,240 
 

  

กิจกรรมที่ 1. พัฒนา ปรับปรุง
กลยุทธ์ แนวทางและวิธีการ
สื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้
มาลาเรียส าหรับภาวะเหตุการณ์
และกลุ่มประชากรต่างๆ 

จ านวนกลยุทธ์ 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารความเสี่ยงที่
ได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุง 

   394,600 
 

394,600 
 

394,600 
 

- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 

NGOs 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อเครื่องมือและ
คู่มือการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรค
มาลาเรีย 

จ านวน สื่อเครื่องมือ 
และคู่มือการสื่อสาร
ความเสี่ยงที่พัฒนา 

   2,953,761 
 

2,953,761 
 

1,758,640 
 

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมการมีสว่นรว่ม
ของชุมชนในการปูองกันการควบคมุ
และการเฝูาระวังโรคไข้มาลาเรีย 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

   3,726,401 
 

3,726,401 
 

3,043,233 
 

 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาแนวทาง
การก าจัดโรคมาลาเรียโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการปูองกันควบคุม
และเฝูาระวังโรค 

จ านวนแนวทางการ
ก าจัดโรคมาลาเรีย      
ที่ได้รับการพัฒนา 

   3,496,401 
 

3,496,401 
 

2,813,233 
 

- ส านัก
โรคติดต่อน า
โดยแมลง 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- อปท. 

NGOs 

กิจกรรมที่ 2. ส่งเสริมให้
หน่วยงานพื้นที่พัฒนาชุมชน
ต้นแบบที่มีส่วนร่วมในก าจัดโรค
มาลาเรีย  

    230,000 
 

230,000 
 

230,000 
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แผนปฏิบัติการ 
ก าจัดโรคเท้าช้าง 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
           ปัจจุบันโรคเท้าช้างในประเทศไทยยังคงอยู่ในระหว่างการด าเนินการก าจัดโรคเท้าช้าง ที่ผลงานของ
การก าจัดที่ผ่านมาสามารถผ่านการประเมินเพื่อประกาศการก าจัดได้แล้วในพ้ืนที่แพร่โรคทุกจังหวัดในประเทศ   
ยกเว้นพื้นที่แพร่โรคในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งล่าช้ากว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ สืบเนื่องมาจากความไม่สงบในพ้ืนที่  การรักษา
เฉพาะรายปุวยที่ไม่ครอบคลุม การยังพบเชื้อในแมวซึ่งเป็นรังโรคในสัตว์ ยุงพาหะชุกชุม การมีพรุสงวนซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงพาหะ ประชาชนเข้าไปหาปลาในพรุ  ท าให้พ้ืนที่แพร่โรคในจังหวัดนราธิวาสยังคงอยู่ใน
ระยะเฝูาระวังหลังจากหยุดการจ่ายยารักษากลุ่ม มาตรการหลักของโครงการก าจัดโรคเท้าช้าง การเฝูาระวัง
ดังกล่าวมีกิจกรรมหลักด้วยการส ารวจเจาะโลหิตหาพยาธิโรคเท้าช้างในกลุ่มประชากร  ที่เข้ามารักษาตัวใน
โรงพยาบาลของพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  และในระหว่างการเฝูาระวังจะต้องมีการด าเนินการประเมินการตัดการ
แพร่โรคทุก 2-3 ปี ตามแนวทางข้ันตอนการด าเนินงานก าจัดโรคเท้าช้างขององค์การอนามัยโลก  รวมทั้งยังคง
ต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เพ่ิมความครอบคลุมของการจ่ายยารักษาเฉพาะรายผู้ที่พบเชื้อให้
ครบขนาด  การติดตามรักษาแมวซึ่งเป็นรังโรคในสัตว์ การเฝูาระวัง          ยุงพาหะ 
           ส่วนโรคเท้าช้างที่มาจากคนต่างด้าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพม่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันแรงงานต่างชาติ
ที่เข้ามาในประเทศไทยที่มาจากประเทศแพร่โรคเท้าช้าง ยังคงมีจ านวนไม่มากนัก และจ านวนที่ไม่ผ่านการคัด
กรองเพ่ือท างานมีจ านวนไม่มากเท่ากับจากประเทศพม่า เนื่องจากการเดินทางที่ไม่มีพรมแดนติดกันเช่นไทย -
พม่า และแนวโน้มของการพบเชื้อในกลุ่มคนพม่าที่มาอยู่ในประเทศอัตราลดลงในพ้ืนที่ตัวแทนเฝูาระวังโร ค  
ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากความก้าวหน้าของการก าจัดโรคเท้าช้างของทุกประเทศแพร่โรคในภูมิภาคนี้ ในการ
ปูองกันการติดเชื้อโรคเท้าช้างในคนกลุ่มนี้มายังคนไทย ยังคงมีมาตรการหลัก  คือ การจ่ายยารักษากลุ่ม                
แก่พม่าทุกคนที่อาศัยในประเทศทุก 6 เดือน เพ่ือลดจ านวนเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในกลุ่มคนดังกล่าว                 
แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่มีการรายงานผู้ปุวยคนไทยที่ติดเชื้อจากพม่า แต่มีการศึกษาในห้องปฏิบัติว่า
ยุงร าคาญในประเทศไทยสามารถน าเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างสายพันธุ์พม่าได้ นอกเหนือจากการจ่ายยารักษากลุ่ม  
จึงได้มีการเฝูาระวังในพื้นท่ีตัวแทนในพ้ืนที่แม่สอด ระนอง. กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ทุก 1-2 ปี 
 
 
 

2. เป้าหมายลดโรค : ในปี 2561 
๒.๑ อัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียในคนไทยน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 1 
2.2 อัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียชนิด Brugiamalayi ในแมว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 1 
2.3 อัตราการตรวจพบแอนติเจนโรคเท้าช้างในพ้ืนที่ตัวแทนเฝูาระวังโรคเท้าช้างในพม่า น้อยกว่าหรือ 

           เท่ากับ ร้อยละ 1 
   ๒.๔ ขอประกาศการก าจัดโรคเท้าช้างของประเทศไทยต่อองค์การอนามัยโลก 
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3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
1. อัตราความครอบคลุมของการรักษาผู้พบพยาธิโรคเท้าช้าง ร้อยละ 100 
2. อัตราความครอบคลุมการฉีดยา Ivermectin ในแมว ร้อยละ 80  
3. อัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียในผู้ปุวยใน ของโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสน้อยกว่า ร้อยละ ๑ 
4. อัตราการตรวจพบแอนติบอดีโรคเท้าช้างในเด็กอายุ ๖-๗ ปี ในโรงเรียนของพ้ืนที่แพร่โรคน้อยกว่าร้อยละ ๒ 
5. อัตราความครอบคลุมของการจ่ายยากลุ่มพม่ามากกว่า ร้อยละ 80 
6. อัตราความครอบคลุมของการดูแลรักษาผู้ปรากฏอาการโรคเท้าช้าง ร้อยละ 100 
 
 
 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การปูองกันโรคเพ่ือลดการแพร่โรคเท้าช้าง และแหล่งรังโรคในแมว 
4.2 การตรวจจับโรค เพื่อตรวจจับสถานการณ์โรคเท้าช้างในคน และสัตว์รังโรค ตลอดจนประเมิน 
      สภาวการณ์แพร่โรคเท้าช้าง 
4.3 การเฝูาระวังโรค เพ่ือพัฒนาระบบการเฝูาระวังโรคเท้าช้างในดูแลและรักษาผู้ปุวยโรคเท้าช้าง                     
      ทั้งในคน สัตว์รังโรค และยุงที่อาจจะเป็นพาหะน าโรค 
4.4 การควบคุมและการตอบสนองต่อปัญหา เพ่ือลดความทุกข์ทรมานของผู้ปรากฏอาการโรคเท้าช้าง 
4.5 การสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ยารักษา และวัสดุทางการแพทย์ ให้แก่เครือข่ายที่ 
      เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการเฝูาระวังโรค และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ใน 
      การตรวจวินิจฉัย ปูองกัน ควบคุม และดูแลรักษาผู้ปรากฏอาการโรคเท้าช้าง 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :   
5.1 พ้ืนที่เฝูาระวังโรคเท้าช้างหลังหยุดการจ่ายยารักษากลุ่มในโครงการก าจัดโรคเท้าช้าง                        
      พ้ืนที่ สคร. 12 สงขลา : พ้ืนที่ทั้งจังหวัดนราธิวาส/ผู้ปุวยใน ของรพ.ในจังหวัดนราธิวาส และ 87 กลุ่ม 
      บ้านแพร่โรคเท้าช้าง จ.นราธิวาส/แมวรังโรคเท้าช้าง  
5.2 พ้ืนที่เฝูาระวังโรคเท้าช้างในแมวรังโรคในสัตว์ ได้แก่ สคร. 11 นครศรีธรรมราช สคร. 12 สงขลา สสจ. 
ทางภาคใต้ กรมปศุสัตว์ 
5.3 พ้ืนทีก่ารเฝูาระวังโรคเท้าช้างจากพม่า ได้แก่ สสจ. ทุกจังหวัด และพ้ืนที่ของ สคร. 4 สระบุรี สคร. 5 
ราชบุรี สคร. 11 นครศรีธรรมราช และ สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 
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6. หน่วยงานด าเนินการ : 
6.1 กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมควบคุมโรค 
- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
- ส านักงานปูองกันควบคุมโรค (สคร) 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 
- ส านักระบาดวิทยา 
- ศูนย์สารสนเทศ 

6.2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมสนับสนุนบริการ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
 โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
 โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต)  

6.3 กระทรวงศึกษาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

6.4 กระทรวงแรงงาน 
6.5 กระทรวงมหาดไทย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 กรมปศุสัตว์ 
6.7 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคเท้าช้าง  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การป้องกันโรค 
1.1 ลดการแพร่โรคเท้าช้าง อัตราความ

ครอบคลุมของการ
รักษาผู้พบพยาธิโรค
เท้าช้าง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร./สปคม. 
- สสจ 
- รพศ 
- รพท 
- รพช 
- รพ.สต 

1.2 ลดแหล่งรังโรคในแมวทาง
ภาคใต้ 

อัตราความ
ครอบคลุมการฉีดยา 
Ivermectin ในแมว 

≥ร้อยละ
80 

≥ร้อยละ
80 

≥ร้อยละ
80 

0.2 
 

0.2 
 

0.2 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร 11 และ 12 
- สสจ ทางภาคใต้ 
- กรมปศุสัตว์ 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 การตรวจจับโรค 
2.1 เฝูาระวังโรคเท้าช้างหลัง
หยุดการจ่ายยารักษากลุ่มใน
โครงการก าจัดโรคเท้าช้าง 

อัตราการตรวจพบไม
โครฟิลาในผู้ปุวยใน 
ของรพ.ในจังหวัด
นราธิวาส 

< ร้อย
ละ 1 

<ร้อย
ละ1 

<ร้อย
ละ1 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร 12 
- สสจ.นราธิวาส 
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (สบส.)รพ. ใน  
จ.นราธิวาส 

2.2 เฝูาระวังโรคเท้าช้างในแมว
รังโรคในสัตว์ 

อัตราการตรวจพบไม
โครฟิลาเรีย 

<ร้อย
ละ1 

<ร้อย
ละ1 

<ร้อย
ละ1 

0.6 
 

0.6 
 

0.6 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร 11 และ 12 
- สสจ ทางภาคใต้ 
- กรมปศุสัตว์ 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคเท้าช้าง  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
2.3 การประเมินภาวะแพร่โรค
เท้าช้าง ครั้งที่ ๓ เพ่ือการ
ประกาศปลอดโรค (บูรณาการ
กับการประเมินภาวะหนอนพยาธิ
ฯในเด็กอายุ 8-10ปีในพ้ืนที่
ประเมินเดียวกัน) 

อัตราการตรวจพบ
แอนติบอดีโรค
เท้าช้างในเด็กอายุ 
๖-๗ ปี ในโรงเรียน
ของพ้ืนที่แพร่โรค 

- - <ร้อยละ
2 

- - 0.8 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร. 12 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 การเฝ้าระวังโรคเท้าช้างจากพม่า 
3.1 การจ่ายยากลุ่มในพม่า อัตราความ

ครอบคลุมของการ
จ่ายยากลุ่มพม่า 

>ร้อยละ
80 

>ร้อยละ
80 

>ร้อยละ
80 

1 
 

1 
 

1 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร./สปคม. 
- สสจ 76 แห่ง 
- รพ. 
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (สบส.) 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงมหาดไทย 

3.2 การสุ่มส ารวจตรวจ
แอนติเจนโรคเท้าช้างพม่าใน
พ้ืนที่ตัวแทนและคนไทยที่อาศัย
อยู่ในแหล่งเดียวกัน 

อัตราการตรวจพบ
แอนติเจนโรคเท้าช้าง
ในพม่าในพ้ืนที่
ตัวแทน 

<ร้อย
ละ1 

<ร้อย
ละ1 

<ร้อย
ละ1 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สสจ ทุกจังหวัด  
- สคร.4 
- สคร.5 
- สคร.11 
- สคร.13 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคเท้าช้าง  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
3.3 เฝูาระวังยุงที่อาจจะเป็น
พาหะ 
(Culexquinquefasciatus) 

อัตราการแพร่เชื้อใน
ยุง 

0 0 0 0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สสจ ทุกจังหวัด  
- สคร.4 
- สคร.5 
- สคร.11 
- สปคม. 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การควบคุมและการตอบสนองต่อปัญหา 
4.1 ลดความทุกข์ทรมานของผู้
ปรากฏอาการโรคเท้าช้าง 

อัตราความ
ครอบคลุมของการ
ดูแลรักษาผู้ปรากฏ
อาการโรคเท้าช้าง 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

0.2 
 

0.2 
 

0.2 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร 11 
- สคร 12 
- สสจ. 
- สสอ. 
- รพ.สต 

แนวทางปฏิบัติที่ 5 การสนับสนุน 
5.1 คู่มือ/มาตรฐาน/สื่อ ความรู้ 
การเฝูาระวัง การปูองกัน การ
ควบคุม โรคเท้าช้าง 

หน่วยงานเครือข่าย
ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

0.2 
 

0.2 
 

0.2 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพศ. 
- รพท. 
- รพช. 
- รพ.สต 
- อปท 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคเท้าช้าง  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (สบส.) 

5.2 ชุดตรวจแอนติเจนส าเร็จรูป
ส าหรับการสุ่มส ารวจ 

หน่วยงานเครือข่าย
ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

0.6  
 

0.6  
 

0.6  
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร.4 
- สคร.5 
- สคร.11 
- สปคม. 

5.3 ยารักษาโรคเท้าช้าง ส าหรับ
การจ่ายยากลุ่มพม่าที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนท างาน ผู้พบเชื้อ 

หน่วยงานเครือข่าย
ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

1 
 

1 
 

1 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร./สปคม. 
- สสจ. 

5.4 พัฒนา/เชื่อมต่อระบบการ
ส่งต่อข้อมูลการเฝูาระวังโรค
เท้าช้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานเครือข่ายมี
การเชื่อมต่อข้อมูล
การเฝูาระวังโรค
เท้าช้าง 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
100 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - ส านักระบาดวิทยา 
- ศูนย์สารสนเทศ  
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (สบส.) 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ. 

5.5 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ในหน่วยงานเครือข่ายให้มีความรู้
ความเข้าใจในการตรวจวินิจฉัย 

ความครอบคลุม/
จ านวนบุคคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

>ร้อย
ละ80 

>ร้อย
ละ80 

>ร้อย
ละ80 

0.5  
 

0.5  
 

0.5  
 

- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง - สคร./สปคม. 
- สสจ 
- รพ. 
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แผนปฏิบัติก าจัดโรคเท้าช้าง  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ปูองกันและควบคุมโรคเท้าช้าง 
(บูรณาการร่วมกับโรคติดต่อน า
โดยแมลงอ่ืนๆ) 

- กรมสนับสนุนบริการ 
- อปท. 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

5.6 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ในหน่วยงานเครือข่าย เรื่องการ
ให้การดูแลรักษาผู้ปรากฏอาการ
โรคเท้าช้าง (ฟ้ืนฟู) 

ความครอบคลุม/
จ านวนบุคคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

- >ร้อย
ละ80 

- - 2  
 

- - ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง สคร.11,12 
สสจ.ชุมพร, สุราษฎร์
ธานี, นครศรีธรรมราช, 
กระบี่, ปัตตานี, พัทลุง, 
นราธิวาส 
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แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคติดตอ่ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

 

1. หลักการและเหตุผล : 

           ประเทศไทยใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือส าคัญในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซี น 
โดยได้จัดตั้งแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนับเป็นเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การคงรักษาและเร่งรัดระดับความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนในประชากรกลุ่มเปูาหมายให้สูงตามเกณฑ์เปูาหมาย การเพ่ิมวัคซีนใหม่เพ่ือให้ประชากรกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการปูองกันโรคที่มีความส าคัญมากขึ้น การปรับชนิดของวัคซีนเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดจ านวน
ครั้งในการให้บริการ การปรับตารางการให้วัคซีนตามระบบปกติ การรณรงค์ให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง
เพ่ือปูองกันไม่ให้โรคระบาดเป็นวงกว้าง การด าเนินงานตามพันธะสัญญาร่วมกับนานาประเทศทั่วโลกในการ
ก าจัดและกวาดล้างโรค ผลการด าเนินงานมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยเฉพาะความครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีน และจ านวนผู้ปุวยโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีนมีแนวโน้มลดลงทุกโรค ที่ส าคัญคือประเทศไทย
ไม่พบผู้ปุวยด้วยโรคโปลิโอติดต่อกันเป็นเวลากว่า 1๘ ปี  

           ถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานโดยเฉพาะความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในภาพรวมจะมีอัตราสูงตาม
เกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนด และสถานการณ์โรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีนจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม อย่างไร    
ก็ตาม แผนงานฯ ยังมีภารกิจที่ท้าทายหลายประการ ได้แก่ (1) พบความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ ากว่า
เกณฑ์ในประชากรบางกลุ่ม ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคคอตีบและหัดเป็นบางพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเปูาหมายที่อาศัยตามเขตชายแดน โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ้ืนที่ทุรกันดาร พ้ืนที่เขตเมือง 
บุตรแรงงานเคลื่อนย้าย (2) โรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีนมีแนวโน้มพบในผู้ใหญ่มากขึ้น จากการที่กลุ่ม
ดังกล่าวเกิดก่อนแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือในช่วงต้นของแผนงานฯ ท าให้ไม่ได้รับวัคซีนในวัยเด็ก  
(3) การด าเนินงานก าจัดกวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ (4) การปรับตารางการให้วัคซีนตามระบบ
ปกติและการรณรงค์ให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงเพ่ือให้สอดคล้องกับระบาดวิทยาของโรคและรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (5) การน าวัคซีนใหม่เข้ามาใช้ในแผนงานฯ (6) การพัฒนาคลังวัคซีนและการบริหาร
จัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (7) การที่สาธารณชนให้ความสนใจต่ออาการภายหลังได้รับวัคซีนมากขึ้น 
เนื่องจากโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีนมีแนวโน้มลดลง ท าให้ไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการได้รับวัคซีน
และปฏิเสธการรับวัคซีน (8) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้สามารถ
บริการประชาชนได้ตามมาตรฐาน กรมควบคุมโรคในฐานะที่รับผิดชอบแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนดมาตรการและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นท้าทายต่าง 
ๆ ดังกล่าว โดยมีเปูาหมายที่ส าคัญคือให้ประชาชนได้รับบริการวัคซีนที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน                   
อันจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยปลอดภัยจากโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป 
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2. เป้าหมายลดโรค :  

 ไม่มีผู้ปุวยโรคโปลิโอจากการติดเชื้อภายในประเทศ 
 ลดอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีนตามเกณฑ์รายโรค 

- ก าจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อพันเด็กเกิดมีชีพรายจังหวัด 
- ผู้ปุวยยืนยันโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน ทุกกลุ่มอายุ ภายในปี 2563 (66ราย) 
- โรคคอตีบไม่เกิน 0.015 ต่อประชากรแสนคน (10 ราย) 
- โรคไอกรนไม่เกิน 0.08 ต่อประชากรแสนคน (50 ราย)  
- โรคไข้สมองอักเสบเจอี ไม่เกิน 0.15 ต่อประชากรแสนคน (๙0 ราย) 

 รักษาระดับอัตราการเป็นพาหะโรคตับอักเสบบีในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ให้อยู่ในระดับไม่เกิน                   
ร้อยละ 0.12 (5,000 ราย) 

 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในทุกพ้ืนที่                 
(หมู่บ้าน/ต าบล/เทศบาล) ในกลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 (ยกเว้น MMR และวัคซีนใน
โรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95) 
 

 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 

 ร้อยละของระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มเปูาหมายไม่น้อยกว่า 90             
(ยกเว้น MMR และวัคซีนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 95) 

 
4. แนวทางปฏิบัต:ิ 

4.1 รักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มเปูาหมาย (routine) และเร่งรัดความ 
      ครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มเสี่ยง (supplement immunization activity: SIA) 
4.2 เฝูาระวังโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน รวมทั้งอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) 
๔.๓ สอบสวนและควบคุมโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4.๔ รณรงคใ์ห้วัคซีนที่จ าเป็นแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง 
4.๕ ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
๔.๖ การน าวัคซีนใหมม่าใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 
 
5. พื้นที่เป้าหมาย :  ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ทุกพ้ืนที่ ทั่วประเทศ  
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6. หน่วยงานด าเนินการ : 
6.1 กรมควบคุมโรค  

-  ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
-  ส านักระบาดวิทยา  
-  ส านักงานปูองกันควบคุมโรค (สคร.) 
-  สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

6.2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
-  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 
-  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
-  โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
-  โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
-  โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 

6.๔ สถานบริการสาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
6.๕ สถานบริการเอกชนในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
6.๖ กรุงเทพมหานคร (ส านักอนามัย/ส านักการแพทย์/ศูนย์บริการสาธารณสุข) 
6.๗ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๗. หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ: 
7.1    ส านักตรวจราชการสาธารณสุข 
7.2    ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 
7.4    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
7.5    ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
7.6    กรมอนามัย 
7.7    กรมการแพทย์ 
7.8    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
7.9    กระทรวงมหาดไทย  

- องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
7.10 กระทรวงศึกษาธิการ 
7.11 ราชวิทยาลัยและองค์กร/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
7.12 หน่วยบริการเอกชนไม่แสวงผลก าไร(NGO) 
7.13 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
7.14 มหาวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 รักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในกลุ่มเป้าหมาย (routine) และเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
(supplement immunization activity: SIA) 
1.๑ การให้บริการวัคซีนขั้น
พ้ืนฐานแก่กลุ่มเปูาหมายตาม
ก าหนดปกติ รวมทั้งติดตามเก็บ
ตกในกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับวัคซีน
ไม่ครบถ้วน 

 

ร้อยละของระดับ
ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีน 

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90      

 จัดหาวัคซีน      610            
(ค่าวัคซีนไม่
รวมโปลิโอ
และหัด) 

780              
(ค่าวัคซีนไม่
รวมโปลิโอ
และหัด) 

760              
(ค่าวัคซีนไม่
รวมโปลิโอ
และหัด) 

- สปสช. - ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
- อย. 
- กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การให้บริการวัคซีน 

    28.8 
(ค่าเข็ม              
ไซริงคไ์ม่

รวมโปลิโอ
และหัด) 

28.8 
(ค่าเข็ม            
ไซริงคไ์ม่

รวมโปลิโอ
และหัด) 

28.8 
(ค่าเข็ม             
ไซริงคไ์ม่

รวมโปลิโอ
และหัด) 

- รพศ. /รพท. / รพช. 
- กทม.* 
- สถานบริการ
สาธารณสุขสังกัดนอก 
ก.สธ.** 

- สสจ. 
- กทม.(ศูนย์บริการ
สาธารณสุข) 
 

* ส านักอนามัยและส านักการแพทย์ 
** รพ.ในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร/มหาดไทย/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/ สภากาชาด/กลาโหม/เอกชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
 ให้บริการวัคซีนข้ัน

พ้ืนฐานแก่
กลุ่มเปูาหมายตาม
ก าหนดปกติ รวมทั้ง
ติดตามเก็บตกใน
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
วัคซีนไม่ครบถ้วน 

       - สถานบริการ
สาธารณสุขในและนอก
สังกัด กส.ธ. 
- กทม.(ส านักอนามัย) 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักระบาดวทิยา  
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- อปท. 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สปสช. 
- สนย. 

 ติดตามตรวจสอบ
ประวัติความครอบคลุม
การได้รับวัคซีนใน
กลุ่มเปูาหมาย 

       - สถานบริการ
สาธารณสุขในและนอก
สังกัด กส.ธ. 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม.
- กระทรวงศึกษาธิการ 

 พัฒนารูปแบบการให้
วั ค ซี น ใ น ผู้ ใ ห ญ่ แ ล ะ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง  

       - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

- สสจ. 
- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 

๑.2 รณรงค์ให้วัคซีนเสริมใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

ระดับความครอบคลุม
การได้รับวัคซีน 

≥90 
 

≥90 ≥90      

 จัดหาและกระจายวัคซีน
เพ่ือให้บริการ 

       - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สปสช. 

-อย. 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 รณรงค์ให้วัคซีนเสริมใน        - สถานบริการ - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักระบาดวทิยา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

 
สาธารณสุขในและนอก
สังกัด กส.ธ. 

- สคร./สปคม. 
- สปสช. 
- สสจ. 
- กทม.(ส านักอนามัย/
ส านักการแพทย)์ 

๑.๓ สนับสนุนเอกสารวิชาการ
แก่เจ้าหน้าที่และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

       - ส านักโรคติดต่อทั่วไป - สสจ. 
- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 

1.๔ ติดตามประเมินผลความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีน 

         

 ส ารวจความครอบคลุม
การได้รับวัคซีนทุกชนิด   
ในประชากรพ้ืนที่เสี่ยง 

 

    1  1  1  - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
- ส านักอนามัย 
- สสจ. 

- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 

 ส ารวจความครอบคลุม
การได้รับวัคซีนครบชุด               
ในประชากร
กลุ่มเปูาหมายทุก 5 ปี 
(ปี 2561) 

รายงานผลการส ารวจ
ความครอบคลุม การ
ได้รับวัคซีนครบชุด         
ในประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

- - 1 
เรื่อง  

- - 2.5  - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
 

- สสจ. 
- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
 ศึกษาระดับภูมิคุ้มกัน

โรคติดต่อที่ปูองกันได้
ด้วยวัคซีนทุก 10 ปี    
(ปี 2560) 

รายงานผลการศึกษา
ระดับภูมิคุ้มกัน
โรคติดต่อที่ปูองกันได้
ด้วยวัคซีนทุก 10 ปี    
(ปี 2560) 

- - 1 
เรื่อง 

- 20   - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
 

- สสจ. 
- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 
- ส านักอนามัย 
- กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

แนวทางปฏิบัติที่ 2 เฝ้าระวังโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนรวมทั้งอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) 
1. เฝ้าระวังโรคติดต่อที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน รวมทั้งอาการ
ภายหลังได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) 
 จัดระบบการเฝูาระวังโรค 
 ติดตามวินิจฉัยและการ

ด าเนินโรค 
 วิเคราะห์สถานการณ์การ

ระบาดของโรคใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 ติดตามประเมินผล 

อัตราปุวยด้วย
โรคติดต่อที่ปูองกันได้
ด้วยวัคซีน 

      - ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- กทม.(ส านักอนามัย/
ส านักการแพทย์) 
 
 

- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 
- อปท. 
- สมาคมวิชาชีพ 
- ราชวิทยาลัย 
- กรมการแพทย์ 
- กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

แนวทางปฏิบัติที่ 3 ตรวจตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยยืนยันผู้ป่วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนทางห้องปฏิบัติการ 
3.  ตรวจตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 
เพื่อวินิจฉัยยืนยันผู้ป่วย

       - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถานบริการ

- สสจ. 
- กทม. (ส านักอนามัย/
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ทางห้องปฏิบัติการ  
 จัดระบบห้องปฏิบัติการและ

ระบบจัดส่งตัวอย่าง 
 ประเมินคุณภาพการเก็บสิ่ง

ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 เก็บและส่งตัวอย่างเพ่ือส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
(หัดเยอรมัน คางทูม 
ไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบบี 
เจอี เยื่อหุ้มสมอง คอตีบ 
สุกใส วัณโรค ไอกรน) 

สาธารณสุขในและนอก
สังกัด กส.ธ. 
 

ส านักการแพทย)์ 
- ส านักระบาดวทิยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การพัฒนาระบบสอบสวนโรคและควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
4. สอบสวนโรคและควบคุมโรค
ในผู้ป่วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน 
 ลงพื้นที่เพ่ือสอบสวนและ

ควบคุมโรค  
 รายงานการสอบสวนและ

ควบคุมโรค 

รายงานการสอบสวน
และควบคุมโรค  
 

      - ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
 

- สสจ. 
- กทม.(ส านักอนามัย) 
- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 5 ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
5.1 ประเมินมาตรฐานการ
ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค 

รายงานผลการ
ประเมินมาตรฐาน 

- 1  
เรื่อง 

1  
เรื่อง 

   - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 

- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 
- สปสช. 

5.2 พัฒนาศักยภาพด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับเขต 

ความครอบคลุมของ
หน่วยงานที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

- 12 
เขต 

12 
เขต 

   - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

- สปสช. 
- สสจ. 
- กทม.(ส านักอนามัย) 
- ราชวิทยาลัย/สมาคม
วิชาชีพ  
- มหาวิทยาลยั 
- สถาบนัวัคซีน 

5.3 อบรมให้ความรู้เรื่องการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ร้อยละของผู้ผ่าน
การอบรม 
 
 

80 
 
 

80 80    - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 

- สปสช. 
- สสจ. 
- กทม.(ส านักอนามัย) 
- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 
- มหาวิทยาลยั 
- ราชวิทยาลัย/สมาคม
วิชาชีพ   

5.4 พัฒนาคลังวัคซีนส ารองเพ่ือ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  

คลังวัคซีนส ารองของ
ส่วนกลางและสคร.
เปูาหมายได้มาตรฐาน

5 5 5    - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

- สปสช. 
- สสจ.  
- กทม.(ส านักอนามัย) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
กรมควบคุมโรค ลูกโซ่ความเย็นตาม 

WHO จ านวน 5 แห่ง  
- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 

แนวทางปฏิบัติที่ 6 ให้วัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
6.ให้วัคซีนใหม่ในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

- ขยายพื้นที่การให้บริการวัคซีน
เอชพีวี 

- ขยายพื้นที่การให้วัคซีนไวรัส
โรต้า 

- ขยายพื้นที่การให้บริการวัคซีน
ไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อ
เป็นอ่อนฤทธิ์ สายพันธุ์ SA 
14-14-2 ในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ความครอบคลุมของ
พ้ืนที่ที่ได้รับการ
ขยายพ้ืนที่การ
ให้บริการวัคซีน 

1 77 
จังหวัด 

77 
จังหวัด 

   - สถานบริการสาธารณสุข 
- ส านักอนามัย กทม. 
 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร. 
- สสจ. 
- สปสช. 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 จัดท าโครงการน าร่องการ
ให้บริการวัคซีนในผู้ใหญ่ 

  1  
เรื่อง 

1  
เรื่อง 

   - ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
- สคร./สปคม. 

- สสจ. 
- สถานบริการสาธารณสุข 

 จัดหาและกระจายวัคซีนเพ่ือ
ให้บริการ  

       - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
 

- สถานบริการสาธารณสุข
ในและนอกสังกัด กส.ธ. 
- อย. 
-  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- สปสช. 
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แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคติดตอ่ทางอาหารและน้ า 

 
1. หลักการและเหตุผล : 

โรคติดต่อทางอาหารและน้ าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย ในแต่ละปีมีรายงาน
ผู้ปุวยตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่มีการระบาดเป็นวงกว้างท าให้มีผู้ปุวยจ านวนมาก และอาการของโรคอาจน าไปสู่
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ไตวาย หรือถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ยังเป็น
สาเหตุที่ส าคัญของการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะยาต้านจุลชีพ ท าให้มีการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น
และยังน าไปสู่การเกิดเชื้อจุลชีพดื้อยา สาเหตุมักเกิดจากสารพิษหรือเชื้อโรค ซึ่งอาจจะมีอยู่ตั้งแต่แรก              
ในอาหาร น้ า หรือปนเปื้อนภายหลังจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคล               
ผู้ที่ปุวยเป็นโรคดังกล่าวสามารถแพร่เชื้อได้ทางอุจจาระ และหากเป็นผู้ประกอบอาหาร หรือพนักงานเสิร์ฟ
อาหารจะมีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้ อ่ืนได้มาก ซึ่งโรคติดต่อทางอาหารและน้ าที่เป็นปัญหาส าคัญที่ควรเร่งรัด
ด าเนินการ ได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค และโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน  

โรคอาหารเป็นพิษนั้น เป็นโรคที่อยู่ในระบบเฝูาระวังของส านักระบาดวิทยา และมีอัตราปุวยเป็น
อันดับต้นๆ ของโรคที่อยู่ในระบบเฝูาระวัง จากข้อมูล รง.506 ของส านักระบาดวิทยา ย้อนหลัง 10 ปี        
(ปี พ.ศ. 2548 – 2557) การเกิดเหตุการณ์การระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษ มักเกิดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่      
โดยเกิดข้ึนกับนักเรียนสูงสุด ทั้งนี้เกิดจากอาหารและนมในโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมในการเข้าค่าย ทัศนศึกษา 
จึงมุ่งเน้นด าเนินการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคดังกล่าวในโรงเรียนเป็นหลัก ส่วนอหิวาตกโรค เป็นโรคติดต่อ
อันตรายร้ายแรงและสามารถระบาดได้อย่างรวดเร็ว แหล่งที่เกิดโรคมักเกิดในชุมชนที่อยู่กันอย่างหนาแน่น 
และในพ้ืนทีท่ี่มีการสุขาภิบาลไม่ดีไม่มีน้ าสะอาดใช้อย่างเพียงพอ ไม่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น การเฝูาระวัง
ปูองกันควบคุมโรคจึงควรให้ความส าคัญในเรื่องของการเฝูาระวังปูองกันโรคในภาวะปกติ และการควบคุมโรค
ในภาวะที่มีการระบาด เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการลดโรคติดต่อทางอาหารและน้ าอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. เป้าหมายลดโรค :  
1. . ลดการระบาดขนาดใหญ่ของอหิวาตกโรค (ควบคุมการระบาดให้ไม่เกิน 2 generation หรือไม่ให้ระบาด
ข้ามอ าเภอ) 
2. ลดการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

เปูาหมายลดโรค ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ลดการระบาดขนาดใหญ่ของอหิวาตกโรค(ควบคุมการระบาด
ให้ไม่เกิน 2 generation หรือไม่ให้ระบาดข้ามอ าเภอ) ไม่เกิน 
ร้อยละของการระบาด 

30 25 20 

โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน (ร้อยละของจ านวนเหตุการณ์)  
ไม่เกินค่ามัธยฐานของปี 2553 - 2557 

65 60 55 

โรคอุจจาระรว่งเฉียบพลัน (ต่อแสนประชากร) 
 

1882.47 1870.74 1859.01 
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3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
1.ร้อยละของจังหวัดที่มีแผนงาน/โครงการปูองกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ าที่ด าเนินการร่วมกับ
เครือข่าย 
2. ร้อยละของจังหวัดมีการเฝูาระวังโรคและความเสี่ยงที่ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายเพื่อการปูองกันอย่างน้อย
ในช่วงฤดูร้อน/เทศกาลท่องเที่ยว/เทศกาลอาหาร 
3. ร้อยละของเหตุการณ์ระบาดที่มีการจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมได้ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การเฝูาระวังและการปูองกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
4.2 การสอบสวนโรค และการควบคุมโรค  
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อและถ่ายทอดสู่เครือข่าย
ทุกภาคส่วน 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย : 
5.1 ทุกจังหวัด 
5.2 ร้านอาหาร รวมทั้งในงานเทศกาล การท่องเที่ยว ตลาดนัด รถเร่ ฯลฯ 
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6. หน่วยงานด าเนินการ : 
6.1 กระทรวงสาธารณสุข  

 กรมควบคุมโรค ได้แก่ ส านักโรคติดต่อทั่วไป ส านักระบาดวิทยา ส านักงานปูองกันควบคุมโรค 
สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง  

 กรมอนามัย ได้แก่ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ ส านักอาหาร ส านักด่านอาหารและยา 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอ โรงพยาบาล (รพศ./ รพท./ รพช.) 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่ ส านักสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

6.2 กระทรวงมหาดไทย 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การประปานครหลวง 
 การประปาส่วนภูมิภาค 

6.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กรมประมง ได้แก่ องค์การสะพานปลา 
 กรมปศุสัตว์  

6.4 กระทรวงศึกษาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
 โรงเรียนในสังกัด 

6.6  กระทรวงคมนาคม  
6.7  กรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
6.8  กรุงเทพมหานคร 
6.9 หน่วยงานอ่ืนๆ  

   - ชมรม อสม./อสต. 
   - ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร /ประมง 
   - NGO ที่เก่ียวข้องกับแรงงานต่างด้าว 
   - สหกรณ์โคนม 

 

http://logistics.fda.moph.go.th/
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การเฝ้าระวังและการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และระบบการประสานงาน 
1.1 จัดตั้งคณะกรรมการ 
คณะท างานและก าหนดบทบาท
หน้าที่ทุกระดับ 
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดเป็นนโยบายการ
ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
1.3 พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลโครงการ/แผนงาน 
 

จ านวนเครือข่ายที่
บูรณาการควบคุม
ปูองกันโรค งาน
คุ้มครองผู้บริโภค  
งานระบาดวิทยาและ
งานสุขาภิบาลฯ เพ่ือ
การปูองกันโรค 
 
 

  77 
จังหวัด 

 

77 
จังหวัด 

 1 
 

1.05 
 

- กรมควบคุมโรค 
- กรมอนามัย 
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- กรุงเทพมหานคร 
 
 

- กรมประมง (องค์การ
สะพานปลา) 
- กรมปศุสัตว์ 
- การประปาส่วนภูมิภาค 
 
 

ร้อยละของจังหวัดที่มี
แผนงาน/โครงการ
ปูองกันควบคุม
โรคติดต่อทางอาหาร
และน้ าที่ด าเนินการ
ร่วมกับเครือข่าย 

 60 70    - ศูนย์อนามัย  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์  
- ส านักสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 
- ชมรม อสม./ อสต. 
- ผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร /ประมง 
- การประปานครหลวง
และภูมิภาค 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
2 การเฝ้าระวังโรคและความ
เสี่ยง 
2.1 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
อาหารรถเร่ หาบเร่ แผงลอย 
ตลาดนัด รถขนส่งอาหารระหว่าง
จังหวัด 
2.2 ขึ้นทะเบียนชุมชนแออัดใน
เขตเมือง 
2.3 สุ่มตรวจการปนเปื้อนใน
อาหารผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งตรวจสอบการปนเปื้อนใน
อาหารที่น าเข้าผ่านชายแดน 
2.4 สุ่มตรวจวัดปริมาณคลอรีน
คงเหลือในน้ าประปา 
2.5สุ่มตรวจผู้ปุวยอุจจาระร่วง
เฉียบพลนัทางห้องปฏิบัติการ 
2.6ประมวลผลความเสี่ยง (Risk 
assessment) และโรคที่เฝูา
ระวังเพ่ือการปูองกัน 
 
 

ร้อยละของจังหวัดมี
การเฝูาระวังโรคและ
ความเสี่ยงที่
ด าเนินการร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อการ
ปูองกันโรค 

  60 70 - 3 
 

3.15 
 

- สคร./สปคม. 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- กรุงเทพมหานคร 
- โรงเรียน 
- ด่าน อ.ย. 
- กรมประมง (องค์การ
สะพานปลา) 
- รพศ./รพท./รพช. 

- ศูนย์อนามัย 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์  
- ส านักสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 
- ชมรม อสม./อสต. 
- ผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร /ประมง 
- การประปานครหลวง 
- การประปาส่วนภูมิภาค 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
3.การป้องกันโรค 
3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ 6 
มาตรการในการปูองกันโรค
อาหารเป็นพิษในโรงเรียน 
3.2 การน าองค์ความรู้ 6 
มาตรการในการปูองกันโรค
อาหารเป็นพิษในโรงเรียนไป
ด าเนินการ 

ร้อยละของจังหวัดที่
ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 6 
มาตรการในการ
ปูองกันโรคอาหาร
เป็นพิษในโรงเรียน 

  60 70   1.5 
 

2.25 
 

- สคร./สปคม. 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- กรุงเทพมหานคร 
- สหกรณ์โคนม 
- ชมรม อสม./ อสต. 

- ศูนย์อนามัย 
- ส านักสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 
- NGO ที่เก่ียวข้องกับ
แรงงานต่างด้าว 
- ผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร /ประมง 
- การประปานครหลวง 
- การประปาส่วนภูมิภาค 
 

3.3 การสื่อสารความเสี่ยง/
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและสุขอนามัยส่วนบุคคล 
แก่ประชาชนทั่วไป และแรงงาน
ต่างด้าว (ประมง ก่อสร้าง) โดย 
อสต. NGO ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

- ร้อยละของจังหวัด
ที่มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ 
- ความครอบคลุม
ของแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับการอบรม 
  
 
 
 
 

  
  

60 
  

70 
  

  
  

1.5 
 

2.25 
 
 

- สคร./สปคม. 
- ชมรม อสม. / อสต. 
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
 
 
 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า  
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 การสอบสวนโรค และการควบคุมโรค 
1. การสอบสวนโรค 
- สอบสวนหาแหล่งแพร่เชื้อเมื่อ
เกิดการระบาดของอาหารเป็น
พิษ 
 

 
-ร้อยละของจังหวัดที่
มีการรายงานผลการ
สวบสวนโรคแก่
ส่วนกลางเพ่ือการ
ควบคุมโรค 

  
  
  

 
80 

 
 

 
90 

 
- 
 

 
1 
 

 
1.05 

 

 
- กรมควบคุมโรค 

 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา   
- กรมอนามัย   
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 - พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ในการรายงานผลชันสูตร
อหิวาตกโรคภายใน 24 ชั่วโมง 

- ร้อยละของรายงาน
ผลชันสูตรอหิวาตกโรค
ภายใน 24 ชั่วโมง 

 90 100 - 0.5 
 

0.6 
 

- รพศ./ รพท. - กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

2.การควบคุมโรค          

2.1 ควบคุมการระบาดของ
อหิวาตกโรคให้มีประสิทธิภาพ  
- จัดการระบบสุขาภิบาล 
- สื่อสารความเสี่ยงให้
กลุ่มเปูาหมาย 
- เตรียมความพร้อมเวชภัณฑ์/
สารเคมี เพื่อควบคุมการระบาด 

ร้อยละของจังหวัดที่มี
การด าเนินการ
ควบคุมการระบาด
ภายใน 72 ชม. 

 90 90 - 6 
 

7 
 

- ทีม SRRT  
- สคร./สปคม. 
- รพศ./ รพท. 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  
 
 

- กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมวิทย์ฯ, กรมอนามัย) 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมปศุสัตว์, 
กรมประมง) 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและถ่ายทอดสู่เครือข่ายทุกภาคส่วน 
1. พัฒนา ปรับปรุง คู่มือ สื่อการ
สอน แนวทางการด าเนินงาน ใน
การเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม
โรคติดต่อทางอาหารและน้ าให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนไป เช่น 
*การเคลื่อนย้ายของประชากร 
*ภัยธรรมชาต ิ
*การค้าส่งจากต่างถิ่น 

จ านวนแนวทางการ
ด าเนินงานในการเฝูา
ระวังปูองกัน ควบคุม
โรคติดต่อทางอาหาร
และน้ าที่ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา 

  1 1 - 1 
 

1.05 
 

- กรมควบคุมโรค 
- กรมอนามัย 
-  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

-ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  
- มหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  6 มาตรการได้แก่ 
1. มีระบบโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน 2) นมโรงเรียนมีคุณภาพ  3) อาหารบริจาคที่ปลอดภัย  4) อาหารเข้าค่ายหรือทัศนศึกษาปลอดภัย  5)  พืชพิษ  6) เฝูาระวัง สอบสวนโรคประสาน
ส่งต่อ และสื่อสารความเสี่ยงเมื่อพบเด็กปุวยหรือเกิดเหตุการณ์ระบาดในโรงเรียน  
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แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคติดตอ่จากสตัว์สู่คน 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญโรคหนึ่ง โดยพบว่า                    

ร้อยละ 70 ของโรคอุบัติใหม่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการระบาด
ของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน               
และสัตว์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของตัวเชื้อก่อโรค อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
คนและสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศได้ 

โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เป็นปัญหาส าคัญในประเทศไทย ได้แก่ โรคเลปโตสไปโรสิส               
โรคพิษสุนัขบ้า โรคบรูเซลโลสิส โรคติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัสซูอิส โดยแต่ละโรคมีสถานการณ์และความรุนแรง
แตกต่างกัน เช่น โรคเลปโตสไปโรคสิส ปี 2555 พบผู้ปุวย 4,275 ราย เสียชีวิต 63 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 
6.65 ต่อแสนประชากร ปี 2556 พบผู้ปุวย 3 ,047 เสียชีวิต 29 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 4.80 ต่อแสน
ประชากรปี 2557 พบผู้ปุวย 2,114 ราย เสียชีวิต 20 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 3.24 ต่อแสนประชากร    
โดยภาคใต้เป็นภาคที่พบอัตราปุวยสูงสุด รองลงมา คือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง 
ตามล าดับ ซึ่งภาคใต้เป็นภาคที่มีอัตราปุวยสูงขึ้นแทนที่ภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้อาจมาจากการ
อพยพของแรงงานชาวต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่มากขึ้น โดยประกอบอาชีพท าสวนปาล์ม กรีดยาง อาศัยอยู่ ในชุมชน
แออัดซึ่งมีหนูชุกชุม ขาดการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบกับบุคลากรทางสาธารณสุข                 
ยังไม่คุ้นเคยกับผู้ปุวยโรคเลปโตสไปโรสิสท าให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดหรือล่าช้าจนพบผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นใน
บางพ้ืนที่ได้ ส่วนสถานการณ์โรคสเตร็ปโตค็อกคัสซูอิส ปี 2557 พบผู้ปุวย 222 ราย เสียชีวิต 15 ราย               
คิดเป็นอัตราปุวย 0.34 ต่อแสนประชากร ถึงแม้จะเป็นโรคที่มีความส าคัญน้อยแต่บางพ้ืนที่มีการระบาดของ
โรคตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแนวทางการ
ด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคเพ่ือรับมือกับการระบาดของโรคท่ีอาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า 

 
 

2. เป้าหมายลดโรค :  
2.1 ประชาชนมีความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
2.2 บุคลากรสามารถด าเนินการปูองกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้อย่าง                     

มีประสิทธิภาพ 
 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
4.2 การด าเนินการเพ่ือการปูองกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
4.3 การพัฒนาระบบเพื่อการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
4.4 การพัฒนากลไกและความร่วมมือในการปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
4.5 การสื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สู่กลุ่มเปูาหมาย 
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5. พื้นที่เป้าหมาย :  ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
 หน่วยงานหลัก 

6.1 กระทรวงสาธารณสุข 
o กรมควบคุมโรค  

-  ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
-  ส านักระบาดวิทยา  
-  ส านักงานปูองกันควบคุมโรค (สคร.) 
-  สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

o ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
-  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 
-  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
-  โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
-  โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
-  โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 

6.2 สถานบริการสาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
6.3 สถานบริการเอกชนในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
6.4 กรุงเทพมหานคร (ส านักอนามัย/ส านักการแพทย์/ศูนย์บริการสาธารณสุข) 
6.5 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 หน่วยงานสนับสนุน 
6.6 ส านักตรวจราชการสาธารณสุข 
6.7 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 
6.8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
6.9  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
6.10 กรมอนามัย 
6.11 กรมการแพทย์ 
6.12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
6.13 กระทรวงมหาดไทย  

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
6.14 กระทรวงศึกษาธิการ 
6.15 ราชวิทยาลัยและองค์กร/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
6.16 หน่วยบริการเอกชนไม่แสวงผลก าไร(NGO) 
6.17 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
6.18 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
1  การพัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
ระดับอ าเภอ 1,030 ทีม (Joint 
Investigation Team) (9 คน/ทีม) 

บุคลากร 1,030 ทีม 
สามารถด าเนินการ
สอบสวนโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน
ร่วมกัน 

 300 300 - 3   
 

3 
 

- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด/อ าเภอ 
- ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

-  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 
 

2. พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการ
ตรวจวินิจฉัย โรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคนที่ส าคัญ 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายสามารถ
ตรวจวินิจฉัยโรคที่
ส าคัญของ โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน
ได้อย่างมีี
ประสิทธิภาพ 

 20 38 - 1  
 

1.8 
 

 -  กรมควบคุมโรค 
 -  กรมปศุสัตว์  
 - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

- โรงพยาบาลศูนย์ 
- สคร./สปคม. 

3. พัฒนาศักยภาพเทศบาล
ขนาดใหญ่และกลาง ให้มี
ความสามารถในการปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคนได้ด้วยตัวเอง 

หน่วยงานเปูาหมาย
สามารถด าเนินการ
สอบสวน ปูองกัน 
ควบคุมโรคได้ด้วย
ตัวเอง 
 

 20 20 - 1  
 

1  
 

- ส านักระบาดวทิยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
- กรมปศุสัตว์ (สคบ./ปศข.) 
- ส านักอนามัย กทม. 

-  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- อปท. 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
4. พัฒนาศักยภาพ นวก. สธ / 
ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระบาดวิทยาภาคสนาม เพื่อการ
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน (หลักสูตร 10 วัน)   

กลุ่มเปูาหมาย
สามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดยัง
หน่วยงานเครือข่าย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 24 คน 24 คน - 0.96  
 

0.96  
 

- กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 

-ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด 
-เขตบริการสุขภาพ 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 การด าเนินการเพื่อการปูองกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
1. ด าเนินงานสอบสวน ควบคุม
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 

การระบาดของโรคไม่
แพร่กระจายเกิน 2 
generation 

 30 30 - 1.5  
 

1.5 
  

 - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
-  ส านักอนามัย กทม. 
-  กรมควบคุมโรค 
-  กรมปศุสัตว์ 

- ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด 

2. สนับสนุนการตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือการควบคุม
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 

ผลการตรวจยืนยัน 
สามารถรายงาน
ผลได้ ภายในเวลาที่
ก าหนด 

 600 
(ตย.) 

600 
(ตย.) 

 0.5  
 

0.5  
 

  - กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลท่ัวไป 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 

จ านวนสรุปรายงาน
การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

 2 2 - 0.8  
 

0.8 
 

 - ส านักระบาดวทิยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
- กรมปศุสัตว์ (สคบ.) 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด 

4. สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

การระบาดของโรคไม่
แพร่กระจายเกิน 2 

 20 
จังหวัด 

20 
จังหวัด 

- 1  
 

1  
 

  - กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
สัตว์และคน ตามแนวชายแดน generation  - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
แนวทางปฏิบัติที่ 3  การพัฒนาระบบเพ่ือการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายการเฝูา
ระวัง เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
ส าคัญด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน 

จ านวนหน่วยงานที่มี
ระบบเฝูาระวังที่
เชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงาน 

- 4 8 - 1.2  
 

1.2  
 

 -  กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- กรมอุทยานฯ 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด 

2. การพัฒนาระบบรายงาน 
เหตุการณ์ผิดปกติ ในชุมชนของ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
ผ่านระบบ Smart Phone 

หน่วยงานเครือข่าย
สามารถรายงาน
เหตุการณ์ผิดปกติ เข้าสู่
ระบบได้อย่างทันท่วงที 

- 10 
จังหวัด 

20  
จังหวัด 

- 0.8  
 

1.2 
  

- กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 
- TOHUN 

 

- สคร./สปคม. 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

3. การพัฒนามาตรฐานการ
รักษาโรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คน (CPG) 

มาตรฐานการรักษา
โรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคนที่ส าคัญ 

- 3 3 - 0.6  
 

0.6  
 

 -  กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมการแพทย์ 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

4. การพัฒนามาตรฐานการตรวจ
วินิจฉัยโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน 

มาตรฐานการตรวจ
วินิจฉัยโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน 

- 4 4 - 0.8  
 

0.8  
 

 -  กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การพัฒนากลไกและความร่วมมือในการปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
1. การประชุมเชิงวิชาการด้าน
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 

proceeding การประชุม - 5 5 - 3  
 

3  
 

 -  กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- กรมอุทยานฯ 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
- โรงพยาบาลศูนย์ 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
 - โรงพยาบาลท่ัวไป 

2. การส่งเสริมการใช้กลไกด้าน
กฎหมายเพื่อการปูองกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 

หน่วยงานเครือข่าย
สามารถน ากฎหมาย
ที่เก่ียวข้องไปใช้ได้ 

- 30 30 - 1  
 

1  
 

 -  กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 
- ส านักนายกฯ 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

- สคร./สปคม. 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

แนวทางปฏิบัติที่ 5 การสื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สู่กลุ่มเปูาหมาย 
1. การสื่อสารความเสี่ยงไปยัง
กลุ่มเปูาหมายด้านโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน 

ประชาชนในพื้นท่ี
เปูาหมาย ได้รับการ
สื่อสารความเสี่ยง 

- 25  
จังหวัด 

25  
จังหวัด 

- 5  
 

5  
 

  -  กรมควบคุมโรค 
-  กรมปศุสัตว์ 

 

- สคร./สปคม. 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด 
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แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ ่

 

1. หลักการและเหตุผล : 
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่พบว่ามีการแพร่ระบาดได้ตลอด 

ทั้งปี เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส Influenza  สายพันธุ์ A, B หรือ C เชื้อนี้จะอยู่ในน้ ามูก น้ าลาย หรือเสมหะ
ของผู้ปุวย ติดต่อโดยการไอ หรือจาม หรือการสัมผัสถูกมือของเครื่องใช้เปื้อนเชื้อโรค สามารถท าให้เกิดการ
เจ็บปุวยโดยอาจเป็นการเจ็บปุวยที่รุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้เสียชีวิตได้ โดยในแต่ละปีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอยู่ 2 ช่วง คือช่วงฤดูหนาว และฤดูฝน 

สถานการณ์  :  ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกเมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2558 สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ า ยังคงมีบางประเทศในภาคกลางและภาคเหนือของ
ทวีปเอเชียและในภาคตะวันออกและภาคเหนือของยุโรป ที่มีการรายงานการตรวจพบไข้หวัดใหญ่ที่เพ่ิมข้ึน 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ในปี 2558 พบว่ามีแนวโน้มจ านวนผู้ปุวยสูงขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม และคาดว่าจะมีจ านวนผู้ปุวยสูงขึ้น และต่อเนื่องถึงต้นปี 2559 เนื่องจากเข้า
สู่ช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว และมีการพบผู้ปุวยเป็นกลุ่มก้อนหรือมีการระบาดในพ้ืนที่ที่มีคน
อาศัยรวมกันจ านวนมาก เช่น ค่ายทหาร โรงเรียน สถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นต้น โดยข้อมูลจากระบบเฝูาระวัง
ของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีรายงานผู้ปุวยทั่วประเทศ จ านวน 75 ,114 ราย อัตรา
ปุวย 115.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 28 ราย อัตราตาย 0.04 ต่อประชากรแสนคน คิดเป็นอัตรา
ปุวยตายร้อยละ 0.04 โดยสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H3N2) รองลงมาคือ สายพันธุ์ 
B และสายพันธุ์ A (H1N1) ตามล าดับ 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ในปี 2559  ข้อมูลจากระบบเฝูาระวังของกรมควบคุม
โรค ระหว่างวันที่ 1 – 14 มกราคม 2558 มีรายงานผู้ปุวยทั่วประเทศ จ านวน 661 ราย อัตราปุวย 1.01 
ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ปุวยในกลุ่มอายุ 0-4 ปี มีอัตราปุวยสูงสุด คือ 3.76 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี มีอัตราปุวย 2.83 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 – 
14 ปี  มีอัตราปุวย 1.79 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีผู้ ปุวยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อัตราปุวย 4.85 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดภู เก็ต มี
อัตราปุวย 4.71 และ 4.49 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 

 
 

2. เป้าหมายลดโรค : 
เป้าหมายการลดโรค หน่วยนับ 

1. อัตราปุวยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่  
ไม่เกินค่ามัธยฐาน 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2556 - 2558) 

ค่ามัธยฐานปี 2555 – 2557 = 97.22 
(รายต่อประชากรแสนคน) 

2. จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ 
ไม่เกินค่ามัธยฐาน 3 ปีย้อนหลัง  (พ.ศ. 2556 - 2558) 
 

ค่ามัธยฐาน 3 ปีย้อนหลัง (ราย) 
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3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
3.1 เครือข่ายมีการด าเนินงานปูองกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตามแผนการด าเนินงานปูองกัน  

ควบคุมโรคอย่างน้อยร้อยละ 80 
3.2 สถานพยาบาลมีการปฏิบัติตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 

 
4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
    4.1 เฝูาระวังและสอบสวนโรค 
    4.2 ปูองกัน ควบคุมโรค 
    4.3 ดูแลรักษาพยาบาล 
    4.4 ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
    4.5 สื่อสารความเสี่ยง 
    4.6 บริหารจัดการและประสานความร่วมมือพหุภาคี 

 

 

5. พื้นที่เป้าหมาย : ประชาชนทั่วประเทศ 

 
6. หน่วยงานด าเนินการ : 

6.1 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค ได้แก่ ส านักระบาดวิทยา, ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่, สคร./สปคม. 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. 

6.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
6.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
6.6 กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.),  อปท. 
6.7 กระทรวงแรงงาน 
6.8 กระทรวงยุติธรรม ไดแ้ก่ กรมราชทัณฑ์ 
6.9 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย), สพฐ. 
6.10 สภากาชาดไทย 
6.11 กรมประชาสัมพันธ์ 
6.12 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
6.13 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชน 
6.14 กรุงเทพมหานคร. ได้แก่ ส านักอนามัย กทม. ส านักการแพทย์ กทม 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 ด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 
1.1 พัฒนาระบบเฝูาระวังโรค
ไข้หวัดใหญ่ จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
พัฒนาความร่วมมือแบบบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีระบบเฝูาระวังโรค
ไข้หวัดใหญ่ 

80 90 100 1 1 1 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักระบาดวิทยา) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 
- กทม. 
- สตช. 

1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับ
ชุมชน 

มีการท าข้อตกลง
ร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางเพ่ือ
รวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้หวัดใหญ่ 

            - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่) 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สภากาชาดไทย 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
1.3 พัฒนาระบบเฝูาระวังโรค
ไข้หวัดใหญ่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีระบบเฝูาระวังโรค
ไข้หวัดใหญ่ 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักระบาดวิทยา) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพศ. 
- รพช. 
- รพสต. 
 

1.4 พัฒนาการน าข้อมูลระบบ
เฝูาระวังผู้ปุวยที่มีอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ (ILI) ไปใช้ในการ
ปูองกันควบคุมโรค 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องมีการน า
ระบบเฝูาระวังผู้ปุวย
ที่มีอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ (ILI) ไป
ใช้ในการติดตาม
สถานการณ์โรค 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักระบาดวิทยา) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 
- กทม. 
 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องมีการน า
ข้อมูลจากระบบเฝูา
ระวังผู้ปุวยที่มีอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ 
(ILI) ไปใช้ในการ
วิเคราะห์และติดตาม
สถานการณ์โรค 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักระบาดวิทยา) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- สสอ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
1.5 การน าข้อมูลผู้ปุวยโรค
ไข้หวัดใหญ่จากระบบรายงาน 
R506 ไปใช้ในการปูองกัน
ควบคุมโรค 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องมีการน า
ข้อมูลรายงาน 506 
ไปวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ 
เพ่ือวางแผนในการ
ปูองกันควบคุมโรค
ร่วมกับข้อมูลจาก
ระบบเฝูาระวังผู้ปุวย
ที่มีอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ (ILI)  

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักระบาดวิทยา/
ส านักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- สสอ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 

1.6 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการสอบสวน และ
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งใน
ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในระดับ
พ้ืนที่ และระดับประเทศ 

บุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขได้รับการ
พัฒนาในการ
สอบสวนและควบคุม
โรคไข้หวัดใหญ่ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดับประเทศ 
 

80 90 100 1 1 1 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักระบาดวิทยา / 
สคร.) 

- สสจ. 
- สสอ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 
- อปท. 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค 
2.1 ด าเนินการให้วัคซีนปูองกัน
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล /และมีการจัดหาวัคซีน
ปูองกันไข้หวัดใหญ่ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับวัคซีนโรค
ไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของ
เปูาหมายที่ก าหนด 

70 80 90 350 350 350 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่อทั่วไป) 
- สปสช. 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพศ. 
- รพช. 
- รพสต. 
- กทม. 

2.2 หน่วยงานเครือข่าย มีการ
ด าเนินงานตามมาตรการปูองกัน
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 

ร้อยละของหน่วยงาน
เครือข่ายมีการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ ปูองกัน
ควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ่ตามท่ีก าหนด
อย่างน้อย 3 
มาตรการ คือ 
       - ติดตามรายงาน
เฝูาระวังผูปุ้วยอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ 
(Influenza like) ใน
เขตพื่นที่รับผิดชอบ 
      - การกระจายและ

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่) 
 
 
 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพศ. 
- รพช. 
- รพสต. 
- โรงเรียน 
- ค่ายทหาร 
- เรือนจ า 
- รพ.รัฐ/เอกชน 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงยุติธรรม 
- กรมราชฑัณฑ์ 
- กระทรวงกลาโหม 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ส ารองยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา 
      - การกระจายคู่มือ
แพทย์และบุคลากรทาง
สาธารณสุขในการรักษา
และดูแลผูปุ้วยที่ตดิเชื้อ
หรืออาจติดเชื้อไข้หวัด
ใหญ่ (CPG) ให้บุคลากร
ทางการแพทยท์ั้งภาครัฐ
และเอกชนอย่างทั่วถึง 
   - ปูองกันการกระจาย
ของโรคไข้หวัดใหญ่ใน
สถานที่มีคนรวมตัวเป็น
จ านวนมาก เชน่
สถานศึกษา เรือนจ า 
ค่ายทหาร สถาน
ประกอบการ 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- สภากาชาดไทย 
 
 
 
 

2.3 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
วัคซีนในการปูองกันโรคไข้หวัด
ใหญ ่

มีการจัดท า
โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาวัคซีนในการ
ปูองกันโรคไข้หวัด
ใหญ ่

1 1 1 3 3 3 - สถาบันวัคซีนแห่งชาติ - กรมควบคุมโรค 
- ทบวงมหาวิทยาลัย 
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2.4 จัดเตรียมทีม หน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) 
เพ่ือด าเนินงานสอบสวนและ
ควบคุมโรค 

มีทีมที่มีความพร้อม
ในการสอบสวนและ
ควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ่ทั้งในภาครัฐ 
และเอกชน ทั้งใน
ระดบัพื้นที่และ
ระดับประเทศ 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักระบาดวิทยา) 
 -ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(ส านักบริหารการ
สาธารณสุข) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพศ รพท รพช รพสต 
- กทม. 

2.5 จัดระบบส ารองยา และ
เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ในการรองรับการระบาดโรค
ไข้หวัดใหญ่ 

หน่วยงานเครือข่ายมี
การส ารองยาและ
เวชภัณฑ์ในการ
รองรับการระบาด
โรคไข้หวัดใหญ่ 

80 90 100 3 3 3 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่อทั่วไป/ 
ส านักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 
- กทม. 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 ด้านการดูแลรักษาพยาบาล 
3.1 พัฒนาคู่มือแนวทางการ
รักษาและดูแลผู้ปุวย ติดเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ (CPG) ให้บุคลากร
ทางการแพทย์อย่างทั่วถึง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการสนับสนุน
คู่มือแนวทางการ
รักษาและดูแลผู้ปุวย
โรคไข้หวัดใหญ่ 

80 90 100       - กรมการแพทย์ - สถานพยาบาล ทั่ว
ประเทศ 

3.2 โรงพยาบาลมีการปฏิบัติ
ตาม CPG 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลมีการ
ปฏิบัติตาม CPG 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - สถาบันบ าราศนราดูร 
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

- สถานพยาบาลรัฐ และ
เอกชน 
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3.3 โรงพยาบาลมีการ
ด าเนินงานด้านการปูองกันการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลมี
แผนการด าเนินงาน
ด้านการปูองกันการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - สถาบันบ าราศนราดูร 
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

- สถานพยาบาลรัฐ และ
เอกชน 

3.4 พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในด้านการปูองกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อใน
สถานพยาบาล 

ร้อยละของสถาน
บริการมีการพัฒนา
บุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข ทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในด้าน
การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อใน
สถานพยาบาล 

80 90 100       - กรมการแพทย์ 
- กรมควบคุมโรค 
(สถาบันบ าราศนราดูร) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 

3.5 พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในด้านการ
วินิจฉัยโรค และการดูแล
รักษาพยาบาล 

ร้อยละของสถาน
บริการมีการพัฒนา
บุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข ทั้ง
ภาครัฐ และ

80 90 100 2 2 2 - กรมการแพทย์ - สสจ. 
- รพศ. 
- รพท. 
- รพช. 
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ภาคเอกชนในด้าน
การวินิจฉัยโรค และ
การดูแล
รักษาพยาบาล 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
4.1 พัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข
เพ่ือให้สามารถสนับสนุนงานด้าน
การเฝูาระวังและควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการด าเนินงานใน
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพ่ือ
หาชนิดของเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ใน
ประเทศไทย 

80 90 100 3 3 3 - กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
- มหาวิทยาลัย 

4.2 พัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการในการด าเนินการ
ตรวจเพื่อสนับสนุนการเฝูาระวัง 
และการปูองกันควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่ 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
มีการด าเนินงาน
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพ่ือ
หาชนิดของเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ใน
ประเทศไทย 

80 90 100 1 1 1 - กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

- สสจ. 
- รพศ. 
- รพท. 
- รพช. (แม่ข่าย) 

4.3 พัฒนาการด าเนินงานทาง
ห้องปฏิบัติการในสถานบริการ

หน่วยงาน
สาธารณสุขมีห้อง

80 90 100 2 2 2 - ส านักงานปลัดกระทรวง 
สธ. 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
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สาธารณสุขให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐานในการสนับสนุน
การด าเนินงานปูองกันควบคุม
โรคไข้หวัดใหญ่ 

ตรวจปฏิบัติการเพ่ือ
หาชนิดของเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ใน
ประเทศไทย ที่ได้
มาตรฐานระดับ 
safety 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ม.สงขลา, ม.เชียงใหม่, ม.
ขอนแก่น, ม.มหิดล, จุฬาฯ 

- รพศ. 
- รพท. 
- รพช. 

แนวทางปฏิบัติที่ 5 การสื่อสารความเสี่ยง 
5.1 พัฒนาโครงสร้าง และ
เครือข่ายด้านการสื่อสารความ
เสี่ยงประชาสัมพันธ์ในทุกภาค
ส่วน และทุกระดับ 

หน่วยงานเครือข่ายมี
แผนแม่บทเพ่ือใช้ใน
การสื่อสารความเสี่ยง
โรคไขห้วัดใหญ่ 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักสื่อสารความเสีย่ง
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ) 

- กรมประชาสัมพันธ ์
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

5.2 หน่วยงานมีการผลิตสื่อ หน่วยงานมีการผลิต
สื่อเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในทุก
ช่องทาง 

80 90 100 - - -  - กรมควบคุมโรค(ส านัก
สื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ/
ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่) 
- ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

- กรมประชาสัมพันธ ์
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- สสจ. 

5.3 เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในทักษะการสื่อสาร
ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ใน

ร้อยละของสถาน
บริการมีการ
เสริมสร้างศักยภาพ

80 90 100       - กรมควบคุมโรค(ส านัก
สื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- สสอ. 
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กรณเีกิดการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ 

ของบุคลากรใน
ทักษะการสื่อสาร
ความเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ์ใน
กรณเีกิดการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่ 

แนวทางปฏิบัติที่ 6 การบริหารจัดการและประสานความร่วมมือพหุภาคี 
6.1 หน่วยงานเครือข่ายจัดท า
แผนการด าเนินงานปูองกัน
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 

ร้อยละของหน่วยงาน
เครือข่ายมีการจัดท า
แผนการด าเนินงาน
ปูองกันควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่ 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่) 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สภากาชาดไทย 
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6.2 สนับสนุนบทบาทของ
หน่วยงานในท้องถิ่น ประชาชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝูา
ระวังและรายงานโรค และกลุ่ม
อาการที่แสดงถึงการระบาดของ
โรคไข้หวัดใหญ่ 

ประชาชนอาสาสมัคร
สาธารณสุข ได้รับ
การพัฒนาในการเฝูา
ระวัง และรายงาน
โรคและกลุ่มอาการที่
แสดงถึงการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่ 
 
 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
- ส านักงาน
ปลัดกระทรวง สธ. 
- กรมควบคุมโรค 

- สสจ. 
- สคร./สปคม. 
- สสอ. 
- รพสต. 
- อปท./กทม. 

6.3 จัดท าแผนปฏิบัติการ และ
แผนเผชิญเหตุในระดับชาติ 
ระดับกระทรวงระดับจังหวัด 
และระดับท้องถิ่นโดยส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ภาคประชาชน 

หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการและ
แผนเผชิญเหตุใน
ระดับชาติ ระดับ
กระทรวง ระดับ
จังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น 
 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- สสอ. 
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  แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
           จากข้อมูลการเฝูาระวังโรคมือเท้าปาก พบว่าเด็กมากกว่า ๒ ใน ๓ ที่ปุวยเป็นโรคมือเท้าปากเป็น
เด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากเมื่ อ
เจ็บปุวยเชื้อโรคสามารถแพร่เชื้อและติดต่อสู่กันได้ง่าย เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิต้านทานต่ า จึงมี โอกาสปุวยได้
บ่อยขึ้น จากการเฝูาระวังโรคมือเท้าปาก 3 ปีย้อนหลัง  (ระหว่างปี 2556 - 2558) พบว่า มีผู้ปุวยจ านวน 
45,297 ราย ถึง  65,230 ราย มีผู้เสียชีวิตปีละ 1 - 3 ราย อัตราปุวย 62.21 ถึง 101.00  ต่อแสน
ประชากร 
 กรมควบคุมโรค ได้จัดท าโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โดยก าหนดแนวทาง มาตรการในการปูองกัน
ควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็ก และอบรมให้ความรู้แก่ครู ครูผู้ดูแลเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าศูนย์เด็กเล็กหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการสามารถเฝูาระวัง คัดกรองเด็กเป็น
โรคมือเท้าปากได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถแยกเด็กปุวยจากเด็กปกติ ท าให้สามารถควบคุม โรคไม่ให้
แพร่ระบาดต่อไปได้ ดังนั้นการเพ่ิมมาตรการในการเฝูาระวังปูองกันล่วงหน้า การคัดกรองเด็กทุกเช้า การแยก
เด็กปุวย และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นมาตรการที่จ าเป็นในการต่อยอดพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มี
ความปลอดภัยมากขึ้น และหากมีการขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายมากยิ่งขึ้นทั้งโรงเรียน
อนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กท้ังในสังกัดภาครัฐและเอกชน อัตราปุวยและอัตราตายจะลดลงได้อย่างชัดเจน  

 
 
 

2. เป้าหมาย :  
เป้าหมายการลดโรค ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อัตราปุวยโรคมือเท้าปากไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 
(ระดับประเทศ) 

50 40 30 

 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 

ตัวช้ีวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ - ปลอดโรค 

90 90 90 

ร้อยละของโรงเรียนอนุบาลผ่านเกณฑ์โรงเรียน
อนุบาลปลอดโรค 

30 50 70 
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4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1  การพัฒนาองค์ความรู้โรคมือเท้าปาก 
4.2  การพัฒนาแนวทางการเฝูาระวังปูองกัน ควบคุม โรคมือเท้าปาก                
4.3  การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีในการด าเนนิงานเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุม โรคมือเท้าปาก 
4.4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุม โรคมือเท้าปาก 
4.5   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารความเสี่ยง 

 

5. พื้นที่เป้าหมาย :   
5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  
5.2 โรงเรียนอนุบาลในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ท้ังภาครัฐและเอกชน) 

 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
 หน่วยงานหลัก 
6.1 กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมควบคุมโรค 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักงานปูองกันควบคุมโรค (สคร.) 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 

 ส านักงานปลัดกระทรวง 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
6.2 กระทรวงมหาดไทย 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
6.3 กระทรวงศึกษาธิการ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล  
 หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่ 

 กรมอนามัย  
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR8du75t_KAhUCSo4KHQKsAogQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.obec.go.th%2F&usg=AFQjCNGZylyjO9d-nEXz-s32kHaxPk7PXg&sig2=xV1ezCtZYojnKi0Rq0oD3g
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้โรคมือเท้าปาก 
1.1  พัฒนามาตรการ คู่มือ แนว
ทางการปูองกันควบคุมโรค 
 

จ านวน มาตรการ 
คู่มือ แนวทางการ
ปูองกันควบคุมโรค 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 0.1  
 

1 
 

1 
 

-ส านักโรคติดต่อทั่วไป อปท. /สพฐ. / พม. /
เอกชน /กรมอนามัย   
ฯลฯ 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก 
2.1 พัฒนาระบบเฝูาระวังโรคมือ
เท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล 
- การตรวจคัดกรอง 
- การรายงานเด็กปุวย 
- การรายงานการระบาด 

จ านวนระบบเฝูา
ระวังโรคมือเท้าปาก
ที่มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 0.2 
 

0.2 
 

0.2 
 

-ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
-ส านักระบาดวิทยา 

อปท. / สพฐ./  พม./  
เอกชน   
 

2.2 การปูองกันควบคุมโรค การ
สอบสวนโรค และตอบสนองต่อ
ปัญหา 
- ครูตรวจคัดแยกเด็กปุวย 
- ครูตรวจสอบประวัติการ

ได้รับวัคซีน 
- ครูจัดสภาพแวดล้อมให้

สะอาด ท าความสะอาด  
อุปกรณ์ ของใช้ ของเล่น ที่
นอน ห้อง อาคารสถานที่ 

ร้อยละของ ศูนย์เด็ก
เล็กที่สามารถควบคุม
ปูองกันโรคมือเท้า
ปากได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

90 90 90 0 0 0 สสจ. / สสอ. / รพ.สต. / 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / 
โรงเรียนอนุบาล / อปท.  
 
 

สรต. / 
สรบ. / 
อปท. / สพฐ./  พม./  
เอกชน   
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
- ครูจัดการสุขาภิบาลด้าน

อาคาร สิ่งแวดล้อม น้ าดื่ม 
น้ าใช้ให้สะอาดและเพียงพอ 

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สอบสวนและควบคุมโรค 

- ท าความสะอาด อุปกรณ์ 
ของใช้ ของเล่น ที่นอน ห้อง 
อาคารสถานที่เมื่อพบการ
ระบาด 

2.3 การเฝูาระวังเชื้อไวรัสทาง
ห้องปฏิบัติการ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และน้ ายา

ตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ 
- การตรวจตัวอย่างเพ่ือแยกเชื้อ 
- การรายงานผลการตรวจเชื้อ 

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

สคร./สสจ./รพศ./รพท./
รพช./ รพ.สต. 

2.4 การติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานในพื้นที่ 
- พ้ืนที่ทีมีอัตราปุวยโรคมือเท้า

ปากสูง 
- พ้ืนที่ที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรค

มือเท้าปาก 

อัตราปุวยโรคมือเท้า
ปากต่อแสน
ประชากรรายจังหวัด 

< 60
ต่อแสน
ประชากร 

< 50
ต่อแสน
ประชากร 

< 50
ต่อแสน
ประชากร 

   -สสจ. 
 

กรมควบคุมโรค 
-ส านักโรคติดต่อทั่วไป / 
สคร./สปคม. / 
กรมวิทย์ฯ/สป.ศธ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
- การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 
- ผลการด าเนินงานของศูนย์

เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีในการด าเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก 
3.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
จัดกิจกรรมตลาดนัดศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ-ปลอดโรค 
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
กลุ่มแกนน าเพ่ือการขับเคลื่อน
งานปูองกันควบคุมโรค เช่น ผู้น า
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 
ชมรม/สมาคมผู้ปกครอง 
3.3 สร้างความรู้สึกการเป็น
เจ้าของในการปูองกันควบคุมโรค
ให้เครือข่าย 

       -อปท. สคร./สปคม./สสจ. 
อปท./  สพฐ. / พม  
เอกชน   
 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก 
4.1  ประชุมหรืออบรมให้ความรู้

แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก /
ผู้ปกครอง 

ร้อยละของศูนย์เด็ก
เล็กและโรงเรียน
อนุบาลที่ได้รับการ

70 
 

 

80 
 
 

90 
 

0.2  1 
 

1 
 

-สคร./สปคม. 
-สสจ. 
 

อปท. /สพฐ. / พม. /
เอกชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 
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 พัฒนา ศักยภาพ 
4.2 พัฒนาสมรรถนะ/ศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้าน
การปูองกันควบคุมโรค 

      -ส านักโรคติดต่อทั่วไป อปท. /สพฐ. / พม. /
เอกชน /กรมอนามัย   
ฯลฯ 

แนวทางปฏิบัติที่ 5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารความเสี่ยง 
5.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโรค สถานการณ์โรคและ
แนวทางควบคุมปูองกันโรคผ่าน
เวปไซต์ 

       -ส านักระบาดวิทยา 
-ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

สคร./สสจ./อปท./ สพฐ. 
/ พม. /เอกชน   

5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลจัดตารางการ
เรียนหรือกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กและ
การปูองกันโรคแก่เด็กนักเรียน 

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 

สคร./สสจ./อปท./ สพฐ. 

5.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขให้ 
สุขศึกษาแก่ประชาชน โดยผ่าน
สื่อหลากหลายช่องทาง 

       สสจ./สสอ./รพ.สต สคร./อปท./ สพฐ. 
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แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคติดตอ่อุบัติใหม่ 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
ปัจจุบันภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ก าลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกหวั่นวิตก 

เนื่องจากทุก ๆ ปี จะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีความซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน และมักส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก โดยพบว่าในช่วง 3 
ทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นใหม่จ านวนมาก และมีโรคท่ีส าคัญ ได้แก่ โรคเอดส์ โรคซาร์ส โรคไข้หวัด
นก และโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน โดยส่วนใหญ่มีต้นก าเนิดมาจากสัตว์ หรือสัตว์ปุา  
และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของประชากร ความชุกชุมของสัตว์พาหะน าโรค เช่น 
ยุง การขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการปูองกัน ควบคุมโรคของประชาชน การปฏิบัติตนไม่
ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยหรือสุขลักษณะ การอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น ประชาชนบางกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะ
ติดโรคเนื่องจากมีความต้านทานโรคต่ า เช่น เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้มี
ภาวะอ้วน ประชาชนบางกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสโรคมาก เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คนท างานในโรงฆ่าสัตว์ คน
ช าแหละเนื้อสัตว์ สัตวบาล และสัตวแพทย์ ประชาชนบางกลุ่มมีโอกาสแพร่โรคหรือรับโรคได้ง่าย เช่น กลุ่ม
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก หรือกลุ่มผู้เดินทางไปต่างประเทศ  

ดังนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมการเฝูาระวัง ปูองกันการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึง
ประสานข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพ่ือปูองกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ 
 
2. เป้าหมายลดโรค : 

เป้าหมายการลดโรค หน่วยนับ 
ควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิน 2 Generation 2 Generation 

 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการ / ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556 - 2559) อย่างน้อยร้อยละ 80 
 
4. แนวทางปฏิบัติ : 
    4.1 ด้านการเฝูาระวังและสอบสวนโรค 
    4.2 ด้านการปูองกันควบคุมโรค 
    4.3 ด้านการดูแลรักษาพยาบาล 
    4.4 ด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
    4.5 ด้านการสื่อสารความเสี่ยง 
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    4.6 ด้านการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือพหุภาค ี
 

5. พื้นที่เป้าหมาย : ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
 
6. หน่วยงานด าเนินการ :  

 6.1 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค ; ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่, ส านักโรคติดต่อทั่วไป, ส านักระบาดวิทยา 

สถาบันบ าราศนราดูร, ส านักงานปูองกันควบคุมโรค 1-12, สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขต
เมือง (สปคม.) 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ; ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) 
 กรมการแพทย์ 
 ส านักงานปลัดกระทรวง ; ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.), ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.), โรงพยาบาลในสังกัด, สถานพยาบาลรัฐ 
 กรมอนามัย 

6.2 กระทรวงศึกษาธิการ ; ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
6.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; กรมปศุสัตว์  
6.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ;  กรมอุทยานสัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
6.5 บริษัทท่าอากาศยานไทยจ ากัด (ทอท.) 
6.6 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.7 กรมประชาสัมพันธ์ 
6.8 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
6.9 กระทรวงคมนาคม 
6.10 กระทรวงมหาดไทย ; กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.11 ภาคเอกชน ; โรงพยาบาลเอกชน 
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แนวทางปฏิบัติที่ 1 ด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 
1.1 ส่งเสริมการเฝูาระวังโรคใน
คน สัตว์ และสัตว์ปุาที่บริเวณ
ช่องทางเข้าออกประเทศ ทั้งทาง
บก ทางน้ า และทางอากาศ 

มีระบบคัดกรอง
โรคติดต่ออุบัติใหม่ใน
คนในช่องทางเข้าออก 

68 68 68 20 30 30 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่อท่ัวไป) 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมอุทยานสัตว์ปุาและ
พันธุ์พืช 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- กระทรวงคมนาคม 
- ก. เกษตร/ก.ทรัพย ์

มีระบบการคัดกรอง
สัตว์และสัตว์ปุาท่ีอาจ
น าเชื้อโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่เข้ามาแพร่ระบาด
สู่คนในประเทศใน
ช่องทางเข้าออก 

- - - 110 110 110 - กรมปศุสัตว์ 
- กรมอุทยานสัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช 

  

1.2 พัฒนาระบบเฝูาระวังเชื้อใน
โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่มี
ความส าคัญต่อโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ 

มีระบบในการเฝูา
ระวังเช้ือในโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์สู่คนท่ีมี
ความส าคัญต่อ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1  1  1  - กรมปศุสัตว์ 
- กรมอุทยานสัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช 

  

1..3 Thermoscan ท่าอากาศ
ยาน 6 แห่ง 

- - / - - 36  - - ท่าอากาศยานไทย   

1.4 จัดท าระบบฐานข้อมูลด่าน
ควบคุมโรคระหว่างประเทศ 

- - / - - 0.65  - - กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่อท่ัวไป) 
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1.5 สร้างแบบจ าลองการระบาด
ของโรค 
 

- - / - - 0.85  - - กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่อทั่วไป) 

1.6 สร้างศูนย์ข้อมูลกลางเฝูา
ระวังโรคด้วยโครงข่ายอัจฉริยะ 

  - / - - 4,002,000 
บาท  

- - ส านักระบาดวิทยา   

1.7 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการสอบสวนและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งใน
ภาครัฐทั้งในระดับพ้ืนที่ และ
ระดับประเทศ 

บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขได้รับ
การพัฒนาในการ
สอบสวนและควบคุม
โรคติดต่ออบัติใหม่ทั้งใน
ภาคสุขภาพสัตว์และ
สาธารณสุขทั้งในภาครัฐ
ทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศ 

         - สคร./สปคม. 
- โรงพยาบาลเอกชน 

       1.7.1 พัฒนาศักยภาพ ทีม 
นักระบาดวิทยา 
- นักระบาดเชี่ยวชาญ (หลักสูตร
ระยะยาว 2 ปี) 20 คน 
- นักระบาดระดับกลาง 
(หลักสูตรระยะกลาง 6 เดือน) 
100 คน 

- - / / - 29  29  - กระทรวงสาธารณสุข 
(ส านักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ./รพศ./รพท./รพ
สต. 
- สสอ. 
- โรงพยาบาลเอกชน 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
- นักระบาดระดับต้น (1,000 
คน x 7,000บาท/ปี) 
      1.7.2 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการสอบสวนและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ใน
ภาคสุขภาพสัตว์ในภาครัฐระดับ
พ้ืนที่และระดับประเทศ 

บุคลากรด้านสุขภาพ
สัตว์ได้รับการพัฒนา
ในการสอบสวนและ
ควบคุมโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ในภาค
สุขภาพสัตว์ที่จะ
ส่งผลกระทบและ
อาจเกิดโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์สู่คนได้ 

/ / / 10 10 10  - กรมปศุสัตว์ 

  
1.8 สัตวแพทย์ จ านวน 28 คน 
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น
ทั้งในและต่างประเทศในการ
ตรวจวินิจฉัย, ชันสูตร, สอบสวน
และกักกันโรคในสัตว์ปุา 
 

- - / - - 2.16 - - กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  
1.9 รถส าหรับทีมสอบสวนโรค 
14 คัน 

- - / - - 49  - - กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค) 
 
 

- สสจ. 
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แนวทางปฏิบัติที่ 2 ด้านการป้องกันควบคุมโรค 
2.1 หน่วยงานเครือข่ายทั้งด้าน
สุขภาพคน สัตว์ สัตว์ปุาและ
สิ่งแวดล้อมมีการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์เตรียมความ
พร้อม ปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (พ.ศ. 2556 
- 2559) 

ร้อยละของหน่วยงาน
เครือข่ายมีการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์เตรียม
ความพร้อม ปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
(พ.ศ. 2556 - 
2559) 

80 90 100 1  1  1  - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่) 

- กรมปศุสัตว์ 
-กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- กรมอุทยานสัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- คมนาคม 
- กทม. 
- สคร./สปคม.. 

2.2 มีการจัดเตรียมอาคาร
เอนกประสงค์ส าหรับอากาศยาน
ฉุกเฉิน 

- ท่าอากาศยานมี
ห้องกักกันส าหรับ
ผู้ปุวย 

- / - - 80  - - บริษัทท่าอากาศยานไทย
จ ากัด 

- 

2.3 จัดสถานที่ส าหรับกักกันผู้ที่
สัมผัสกับผู้ที่สงสัยปุวยด้วย
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

มีสถานที่กักกันห้อง
รองรับผู้ที่สัมผัสกับผู้
ที่สงสัยปุวยด้วย
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

80 90 100 - - - - สถาบันบ าราศนราดูร   

       2.3.1 มีการจัดเตรียมห้อง
กักกันส าหรับผู้เดินทางท่ีสงสัย
ปุวยด้วยโรคทางเดินหายใจ 

- ด่านควบคุมโรค
ระหว่างประเทศมี
ห้องกักกันส าหรับ
ผู้ปุวย 

- / - - 4  - กรมควบคุมโรค (ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป) 
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2.4  มีการจัดเตรียมตึกกักแยกผู้
สัมผัส 5 หลัง 

- หน่วยงานบริการมี
ตึกกักแยกผู้สัมผัส 

- / - - 920  - - สถาบนับ าราศนราดูร 
สคร.1 เชียงใหม่, สคร.7 
ขอนแก่น, สคร.12 สงขลา, 
สปคม. 

  

2.5 ชุดอุปกรณ์ปูองกันร่างกาย 
(PPE) Level A 2 ชุด 

- - / / - 0.4  - - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์   

2.6 ชุดอุปกรณ์ปูองกันร่างกาย 
(PPE) Level C 30,000 ชุด 

- - / / - 1,600  800  - ส านักโรคติดต่อทั่วไป   

แนวทางปฏิบัติที่ 3 ด้านการดูแลรักษาพยาบาล 
3.1 พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ด้านการวินิจฉัยโรค 
และการดูแลรักษาพยาบาลและ
การปูองกันและควบคุมโรคติด
เชื้อในสถานพยาบาล 

ร้อยละของบุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขที่เข้ารับ
อบรมการดูแล
รักษาพยาบาลและการ
ปูองกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อในสถานพยาบาล 

80 80 80 7 7 7 - กรมการแพทย์ 
- ส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- สถาบันบ าราศนราดูร 

- กรมปศุสัตว์ 
- กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- กรมอุทยานสัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 

3.2 พัฒนาศักยภาพ ทีม แพทย์ 
(182 ทีม x 3 คน x 100,000 
บาท x 2 ปี) 
 

ร้อยละของบุคลากร
ทางการแพทยท์ี่ได้รับ
การอบรมการปูองกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อใน
สถานพยาบาล 

80 80 80 - 54.6  54.6  - กรมควบคุมโรค 
- กรมการแพทย์ 
 
 

- สถานพยาบาลรัฐ ใน
สังกัด กระทรวง สธ. 
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3.3 พัฒนาศักยภาพ ทีม 
พยาบาล 
(182 ทีม x 10 คน x 10,000 
บาท x 2 ปี) 

ร้อยละของพยาบาล
ที่ได้รับการอบรมการ
ปูองกันควบคุมโรค
ติดเชื้อใน
สถานพยาบาล 

80 80 80 - 18.2 18.2  - กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค, กรมการ
แพทย์) 

- สถานพยาบาลรัฐ ใน
สังกัด กระทรวง สธ. 

3.4 โรงพยาบาลมีระบบในการ
ปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลมีระบบ
ในการปูองกันการติด
เชื้อส าหรับผู้ปุวย
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

80 90 100 - - 10  - กรมการแพทย์ 
- สถาบันบ าราศนราดูร 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพศ. 
- รพท. 
- รพช. (แม่ข่าย) 
- กทม. 

3.5 โรงพยาบาลมีห้องแยก
ผู้ปุวยชนิดความดันลบ 

- โรงพยาบาล
เปูาหมาย มีห้องแยก 
ชนิดความดันลบ 

- / / / 72  60  - ส านักงานปลัดกระทรวง 
สธ. (สธฉ.) 

- กทม. (รวม รพ.จุฬาฯ, 
รพ.รามาธิบดี และรพ.ศิริ
ราช ที่ละ 3 ห้อง) 
- รพ.ทั่วไป 
- กระทรวงกลาโหม 
- รพ.มหาวิทยาลัย (มช. 
มข. มอ.) 

3.5.1 หอผู้ปุวยแยกโรค 
1 หลัง/8 ห้อง 

 

- โรงพยาบาลมีหอ
ผู้ปุวย 

- / - - 45  - - สถาบันบ าราศนราดูร - 
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3.6 มีการจัดเตรียมโรงพยาบาล
สนาม 

- - / - - 23  - - ส านักงานปลัดกระทรวง สธ. 
- ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

- 

3.7 ประเมินความพร้อมห้อง
แยกโรค 

- - / - - 7,675,480 
บาท 

- - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ส านักงานปลัดกระทรวง 
สธ. (สถานพยาบาลรัฐ) 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 ด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
4.1 สนับสนุนโครงการวิจัย / 
การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์
ตัวอย่าง /พัฒนาเครื่องมือการ
ตรวจวินิจฉัย / การฝึกอบรม /
ห้องปฏิบัติการในการเก็บ
ตัวอย่างในการจ าแนกเชื้อ / 
ตรวจวินิจฉัย 

- - / - - 33  - - กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

  

4.2 พัฒนาศักยภาพ ทีม Lab 
40 คน 

- - / / - 2  2  - กระทรวงสาธารณสุข 
  

4.3 พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติ
ให้มีมาตรฐานสากลด้านการ
ประกันคุณภาพและระบบชีวนิร
ภัยทางห้องปฏิบัติการ 

มีห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงระดับชาติที่มี
มาตรฐานสากล 

3 3 3 3 3 3 - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- คณะวิทยศาสตร์ ม.มหิดล 
- คณะเทคนิคการแพทย์                
ม.เชียงใหม่ 
- คณะแพทยศาสตร์ ม.
สงขลานครินทร ์
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4.4 จัดสร้างห้องปฏิบัติการพื้นที่
เฉพาะ (Designate Receiving 
Area ; DRA) 

จ านวนห้องDRA  - 17 
ห้อง 

17 
ห้อง 

 - 85.51  85.51  - ส านักงานปลัดกระทรวง 
สธ. (สธฉ.) 
- คณะแพทยศตร ์ม.
ขอนแก่น 

- รพศ. 

     4.4.1 จัดสร้างห้องชีวนิรภัย
ระดับ 3 

จ านวนห้องชีวนิรภัย
ระดับ 3 

- 5 ห้อง 3 ห้อง - 145.5  52.78  - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- คณะวิทยศาสตร์ ม.มหิดล 
- คณะเทคนิคการแพทย์ ม.
เชียงใหม่ 
- คณะแพทยศาสตร์ ม.
สงขลานครินทร ์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.
มหิดล 
- กรมปศุสัตว์   

     4.4.2 จัดสร้างห้องชีวนิรภัย
ระดับ 2+ 

จ านวนห้องชีวนิรภัย
ระดับ 2+ 

- 8 ห้อง 7 ห้อง - 42.256  36.974  - ม.มหิดล 
- ศวก. 14 แห่ง  

     4.4.3 จัดสร้างห้องชีวนิรภัย
ระดับ 2 

จ านวนห้องชีวนิรภัย
ระดับ 2 

- / - - 22.55  - - กรมอุทยานฯ 
  

4.5 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการ
เก็บตัวอย่างเพ่ือส่ง
ห้องปฏิบัติการการควบคุม
ปูองกันโรค และการสื่อสารความ

เจ้าหน้าที่ได้รับการ
อบรมการเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือส่ง
ห้องปฏิบัติการการ
ควบคุมปูองกันโรค 

- / - - 1,437,200 
บาท 

- - กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
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เสี่ยง (ปีละ 2 ครั้ง) และการสื่อสาร  

ร้อยละ 80 
 
 

4.6 จัดสร้างระบบธนาคาร
ตัวอย่าง 

มีธนาคารตัวอย่าง  
1 แห่ง 

- / - - 52.27  - - จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

  

4.7 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ - - / / - 3,453,950 
บาท 

  - คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธบิด ี   

4.8 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
- ปรับปรุงอาคารศูนย์เฝูาระวัง
และติดตามโรคจากสัตว์ปุา 

- - / - - 10  - - คณะสัตวแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

  
4.9 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
- ตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 
(Medicalrefrigerator) 

- - / - - 4  - - กรมปศุสัตว์ 

  
4.10 รถ Refer 235 คัน + 
โรงพยาบาลชายแดน 
 

สามารถจัดซื้อรถ 
refer ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

- / - - 822.5  - - กระทรวงสาธารณสุข 
(ส านักงานปลดักระทรวง 
สธ.) 

- รพศ./รพท. 

แนวทางปฏิบัติที่ 5 ด้านการสื่อสารความเสี่ยง 
5.1 การสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์ ความเสี่ยงของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

- - / - - 3.95  - - กรมควบคุมโรค 
-กรมประชาสัมพันธ ์
- กรมอนามัย 
- ส านักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพศ. 
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แนวทางปฏิบัติที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือพหุภาคี 
6.1 พัฒนารูปแบบในการ
ปูองกันควบคุมโรคภายใต้แนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว 

มีรูปแบบในการ
ปูองกันควบคุมโรค
ภายใต้แนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว 

/ / / 1.8 2 2 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่, 
สคร.) 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สภากาชาดไทย 

 จังหวัดมีการน า
รูปแบบในการ
ปูองกันควบคุมโรค
ภายใต้แนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียวไป
ใช้ในการปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ในพ้ืนที่ 

  /      - สสจ.  - ปสุสัตวจ์ังหวัด 
- ส านักอนุรักษ์สัตว์ปาุ 
- อปท. 
- แรงงานจังหวัด 
- สพฐ. 

6.2 ระบบบริหารจัดการ   
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      6.2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการฉุกเฉิน 

- 
 

- / / - 50  50  - กระทรวงสาธารณสุข - สสจ. 
 
 

6.3 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้
มีสมรรถนะพร้อมส าหรับ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้าน
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ร้อยละของบุคลากร
ทุกระดับมีสมรรถนะ
พร้อมส าหรับ
ตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักระบาดวิทยา) 

- กรมปศุสัตว์ 
- กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- กรมอุทยานสัตวป์ุา และ
พันธุ์พืช 

6.4 พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดสรรทรัพยากรและส่งก าลัง
บ ารุงรวมทั้งจัดการฝึกซ้อมเป็น
ระยะเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากร 
มีความพร้อมที่จะ
ท างานตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80 90 100 0.2 0.2 0.2 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่อทั่วไป) 

- กรมปศุสัตว์ 
- กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- กรมอุทยานสัตวป์ุา และ
พันธุ์พืช 

6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนเผชิญเหตุในระดับชาติ 
ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่นโดยส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาคประชาชน 

หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการ และ
แผนเผชิญเหตุใน
ระดับชาติ ระดับ
กระทรวงระดับ
จังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น 

80 90 100 - - - - กระทรวงมหาดไทย 
(กรม ปภ.) 
- กระทรวงสาธารณสุข 
(สป., กรมควบคุมโรค) 

- กรมปศุสัตว์ 
- กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- กรมอุทยานสัตวป์ุา และ
พันธุ์พืช 
- คมนาคม 
- กทม. 
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6.6 จัดท าแนวทางการฝึกซ้อม
แผน/ซ้อมแผน ในพ้ืนที่โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ 

หน่วยงานมีแนว
ทางการฝึกซ้อมแผน
ในพ้ืนที่โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ 
 

80 90 100 1 1.5 1.5 - กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่) 

- กรมปศุสัตว์ 
- กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- กรมอุทยานสัตวป์ุา และ
พันธุ์พืช 
- คมนาคม 
- กทม. 

6.7 ซ้อมแผนเตรียมความพร้อม
กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

- - / - - 57.8  
 

- - ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
- กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่, 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป, 
ส านักระบาดวทิยา) 
- ส านักงานปลัดกระทรวง 
สธ. (สสจ.) 
- ส านักงานปลัดกระทรวง 
สธ. (สถานพยาบาลรัฐ) 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กรมประชาสัมพันธ ์

6.8 จัดระบบการบริหารจัดการ
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
1. วิเคราะห์ความเสี่ยง 
2. จัดท า IAP(Incident Action Plan) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีระบบการบริหาร
จัดการในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

80 90 100 - 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่) 

- กรมปศุสัตว์ 
- กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- กรมอุทยานสัตวป์ุา และ
พันธุ์พืช 
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3. จัดท า/ทบทวน BCP ให้เป็น
ปัจจุบัน 
4. จัดท าระบบเตรียมความ
พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
โรคติดต่ออุบัติใหม่โดยใช้ระบบ 
EOC/จัดการฝึกซ้อมแผน 
5. จัดท าแผน Logistic ขั้นต่ า
ใช้ได้อย่างน้อย 7 วัน 
6. สรุปผลความส าเร็จของการ
บริหารจัดการในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 
1.5 

 
- 
 
 
 

2.8 
 
- 

 
1.5 

 
- 
 
 
 

2.8 
 
- 

 
1.5 

 
- 
 
 
 

2.8 
 
- 

  



[AUTHOR NAME] 
 

แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558   หน้า 153 
 

แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคที่เกิดจากจุลชีพดือ้ยา 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
แผนปฏิบัติการปูองกันโรคที่เกิดจากจุลชีพดื้อยามีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาการดื้อยา

ต้านจุลชีพของประเทศ การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistance: AMR) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
เชื้อแบคทีเรีย ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ (Antibiotic resistance: ABR) เป็นวิกฤติร่วมของทุกประเทศทั่วโลก            
และจัดเป็นประเด็นปัญหาสุขภาพโลก (Global health issue) ที่ข้ามพรมแดน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้ง
ต่อสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เกินขอบเขตและความสามารถของรัฐใดรัฐหนึ่งที่จะด าเนินการได้ส าเร็จ          
และต้องการกลไกที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก เพ่ือจัดการปัญหาการดื้อยา      
ต้านจุลชีพและปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาดังกล่าว 

สถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤต เพราะเชื้อดื้อยาเพ่ิมขึ้น แต่ยาปฏิชีวนะชนิด
ใหม่กลับลดลง 1 บริษัทยามองว่าการลงทุนวิจัยในยาปฏิชีวนะไม่คุ้มค่าเพราะเมื่อเชื้อดื้อยา ยาก็ขายไม่ได้              
จึงไปลงทุนในกลุ่มยารักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน เพราะขายได้เรื่อย  ๆ หากปล่อย
ปัญหานี้ทิ้งไว้ โลกจะเข้าสู่ยุคหลังยาปฏิชีวนะ (หรือ Post-antibiotic era) ที่ซึ่งการติดเชื้อแม้เพียงเล็กน้อย                  
เช่น บาดแผลถลอก อาจท าให้ถึงแก่ชีวิต เนื่องจากยาปฏิชีวนะที่มีสูญเสียประสิทธิภาพการรักษาอันเนื่องจาก
เชื้อดื้อยา และที่ส าคัญน าไปสู่การล่มสลายทางการแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด
หรือเคมีบ าบัดได้ เนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยาที่เราไม่มียารักษา 

ปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่าทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากการดื้อยาต้านจุลชีพประมาณ ปีละ 700,000 
ราย และหากไม่แก้ปัญหานี้ ในปี ค.ศ. 2050 คาดว่าการเสียชีวิตจะสูงถึง 10 ล้านคน ทวีปเอเชียและ
แอฟริกาจะเสียชีวิตมากที่สุด คือ 4.7 และ 4.2 ล้านคน ตามล าดับ คิดเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูง                
ถึง 3,000 ล้านล้านบาท (หรือ 100 trillion USD) 

หมายเหตุ : เนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้ได้ดัดแปลงมาจากร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพของประเทศไทย ซึ่งจัดท าโดยคณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ 
จึงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยที่จะมีการเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีประมาณปลายปี 2559 

 
 
 

2. เป้าหมาย : การใช้ยาต้านจุลชีพในคน / สัตว์ / สัตว์น้ า ในประเทศไทยลดลง 
 

 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
3.1 อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (HAI) คงท่ีหรือลดลง 
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4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การสร้างระบบเฝูาระวังเชื้อดื้อยา 
4.2 การปูองกันการเกิดเชื้อดื้อยา 
4.3 การสนับสนุนการปูองกันการเกิดเชื้อดื้อยา 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  ทุกจังหวัดในประเทศไทย 

 
6. หน่วยงานด าเนินการ: 

6.1 กระทรวงสาธารณสุข  
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
• กรมควบคุมโรค ; สถาบันบ าราศนราดูร, สคร./สปคม. 
• ส านักงานปลัดกระทรวง ; โรงพยาบาลในสังกัด, สสจ. 
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 
• ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

6.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; กรมปศุสัตว์ 
6.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; กรมอุทยานสัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
6.4 กระทรวงมหาดไทย ; กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
6.5 สภาวิชาชีพ 
6.6 สมาคมวิชาชีพ 

6.7 โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคที่เกิดจากจุลชีพดื้อยา  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การสร้างระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา 
1.1 พัฒนามาตรฐานด้านเทคนิค
ระดับชาติ ของห้องปฏิบัติการ
ตรวจเชื้อดื้อยาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

มีห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับชาติที่มี
มาตรฐานสากลส าหรับ
ตรวจเชื้อดื้อยา 

80 90 100 2 2 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ และ
เอกชน 

1.2 พัฒนาระบบเฝูาระวังเชื้อดื้อ
ยาให้ครอบคลุม คน สัตว์ 
สิ่งแวดล้อม (สัตว์น้ า) อาหาร 
(ปศุสัตว์, สัตว์น้ า) 

มีระบบเฝาูระวังเชื้อดื้อ
ยาส าหรับคน  

80 90 100 1 1 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ และ
เอกชน 

มีระบบเฝาูระวังเชื้อดื้อ
ยาส าหรับสัตว์ ที่อาจ
เกิดโรคติดต่อที่ส าคัญ
ของโรคสัตว์สู่คน 

80 90 100 1 1 1 - กรมปศุสัตว์ - ปศุสัตว์จังหวัด 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 

1.3 โรงพยาบาลมีระบบในการ
เฝูาระวังเชื้อดื้อยา  

ร้อยละ 80 ของ
โรงพยาบาลมีระบบใน
การเฝูาระวังเชื้อดื้อยา  

80 90 100 1 1 1 - สถาบันบ าราศนราดูร 
- กรมวิทยา 
ศาสตร์การแพทย์ 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 

1.4 เสริมสร้างการใช้ยาต้านจุล
ชีพอย่างสมเหตุผล 

โรงพยาบาลรัฐและ
เอกชนทุกแห่งมีแผน 
และนโยบายในการ
สร้างเสริมการใช้ยา
ต้านจลุชีพอยา่ง
สมเหตสุมผล 
 

80 90 100 0.5 0.5 0.5 - สถาบันบ าราศนราดูร - สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 
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แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
คลินิก และร้านยา ที่มี
อยู่ในชุมชน 
ต้องมีผู้ควบคุม หรือผู้
จ าหน่ายยาที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพเภสชั
กรรม 

80 90 100 1 1 1 - ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
- สบส. 
- สภาวิชาชีพ 
- สมาคมวิชาชีพ 

- กรมควบคุมโรค 
- กรมวิทยา 
ศาสตร์การแพทย์ 

1.5 หน่วยงานเครือข่ายทั้งด้าน
สุขภาพคน สัตว์ สัตว์ปุา และ
สิ่งแวดล้อมมีนโยบายด้านการ
จัดการให้มีระบบเฝูาระวังเชื้อดื้อ
ยา 

ร้อยละ ของหน่วยงาน
เครือข่ายมีการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายดา้นการ
จัดการให้มีระบบเฝูา
ระวังเชื้อดื้อยา 

80 90 100 2 2 2 - กรมปศุสัตว์ 
- กรม ปภ. 
- กรมอุทยานสัตว์ปุาฯ 
- รพศ. 
- รพท. 

- กรมควบคุมโรค 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 

1.6 ส่งเสริมให้บุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขมีความรู้
ในการใช้ยาปฏิชีวนะรู้ที่ถูกต้อง 

บุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขมีความรู้ใน
การใช้ยาปฏชิีวนะรู้ที่
ถูกต้อง 

80 90 100 2 2 2 - ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
- กรมควบคุมโรค 

- กรมควบคุมโรค 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 

1.7 ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้
ยาปฏิชีวนะ และปัญหาการดื้อ
ยา 

ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการใช้ยาปฏิชีวนะ 
และปัญหาการดื้อยา 
 

80 90 100 1 1 1 - ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 
- กรมควบคุมโรค 

- กรมควบคุมโรค 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 
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แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
1.8 จัดท าคู่มือแนวทางในการ
จัดท ามาตรฐานในการควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องมี
คู่มือแนวทางในการ
จัดท ามาตรฐานในการ
ควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

80 90 100 2 2 2 - สถาบันบ าราศนราดูร - สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพศ. 
- รพท. 
- รพช. 

1.9 จัดท าแนวทางในการเฝูา
ระวังเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องมี
การน าแนวทางในการ
เฝูาระวังเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาลไป
ด าเนินการ 

80 90 100 2 2 2 - สถาบันบ าราศนราดูร - สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพศ. 
- รพท. 
- รพช. 

1.10 พัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้มี
องค์ความรู้ด้านการควบคุมโรค
ติดเชื้อ และการเฝูาระวังเชื้อดื้อ
ยาในโรงพยาบาล 

บุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขได้รับการ
พัฒนาให้มีองค์ความรู้
ด้านการควบคุมโรคติด
เชื้อ และการเฝูาระวัง
เชื้อดื้อยา 

80 90 100 2 2 2 - สถาบันบ าราศนราดูร - สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 การป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา 
2.1 ตั้งศูนย์ประเมินความเสี่ยง
และเตือนภัยเชื้อดื้อยาแห่งชาติ 

มีการจัดตั้งศูนย์
ประเมินความเสี่ยง
และเตือนภัยเชื้อดื้อยา
แห่งชาต ิ

1 1 1 2 2 2 - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมอุทยานสัตวป์ุาฯ 

- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน  
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคที่เกิดจากจุลชีพดื้อยา  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
2.2 การเฝูาระวัง ติดตาม และ
ควบคุมการกระจายยาปฏิชีวนะ
ในภาพรวมของประเทศ 

มีระบบการก ากบัและ
ติดตามการกระจายยา
ปฏิชีวนะบนฐานคิด
เร่ืองความเสี่ยงและ
การเข้าถึงยา 

1 1 1 1 1 1 - ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

- กรมควบคุมโรค 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 

ผู้ประกอบวิชาชพีมี
ความรู้ และคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม ณ แหล่ง
กระจายยา 

80 90 100 1 1 1 - ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

- กรมควบคุมโรค 
- สคร./สปคม. 
- สสจ. 
- รพ.รัฐ และเอกชน 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 การสนับสนุนการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา 
3.1 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ด้านระบาดวิทยาของ
เชื้อดื้อยาร่วมกันทั้งภาคคน และ
สัตว์ 

บุคลากรด้านสุขภาพคน 
และสัตวไ์ด้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านระบาดวทิยาของ
เชื้อดื้อยาร่วมกัน 

80 90 100 3 3 3 -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมอุทยานสัตวป์ุา และ
พันธุ์พืช 

3.2 ส่งเสริมให้มีระบบการ
ควบคุมปูองกันการติดเชื้อ และ
เชื้อดื้อยาที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพในสถานพยาบาล 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องมี
ระบบการควบคุม
ปูองกันการติดเชื้อ 
และเชื้อดื้อยาที่ชดัเจน
และมีประสิทธิภาพ 

80 90 100 3 3 3 - สถาบันบ าราศนราดูร - กรมปศุสัตว์ 
- กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- กรมอุทยานสัตวป์ุาฯ 
- สคร./สปคม. 
- สสจ., รพศ., รพท., รพช. 
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แผนปฏิบัติการ 
ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
              การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Healthcare Associated Infections) เป็นปัญหาที่ส าคัญ                  
ทางสาธารณสุขของโลก ทั้ งประเทศที่ พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย                       
ส าหรับโรงพยาบาลทุกระดับตั้งแต่ โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 
เพราะท าให้อัตราตายของผู้ปุวยเพ่ิมขึ้น ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลนานขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่ายา
ปฏิชีวนะมีมูลค่ามหาศาลต่อปี  
               ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่ งให้ความส าคัญ                           
ที่ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการสาธารณสุข และคุณภาพของการให้บริการของสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุดตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนเร่งรัดด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกคน ตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
               กระทรวงสาธารณสุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปูองกันและควบคุมการติด เชื้อในโรงพยาบาล
แห่งชาติ (National Infection Control Committee - NICC) ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
คณะกรรมการฯ และมอบหมายให้ กรมควบคุมโรคเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน (Focal point) ด้านวิชาการ 
ตามพันธกิจหลักในด้านการควบคุมและปูองกันโรค ให้สถาบันบ าราศนราดูรเป็นที่ตั้งส านักงานของ
คณะกรรมการดังกล่าวฯ และได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานแผนการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลระดับชาติ (National Infection Control Program) เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  โดยเป็นจุดเน้นและแผนงานหลักของกรมควบคุมโรค 

 
สถานการณ์โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 จากการศึกษาอัตราชุกของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของชมรมควบคุมโรคติดเชื้อ                    
ในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เท่ากับร้อยละ ๑๑.๗ (ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของการศึกษา
นานาชาติ คือ ร้อยละ ๘.๕ ซึ่งด าเนินการส ารวจโดยองค์การอนามัยโลก) และได้มีการส ารวจความชุก                 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๔๙  พบอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร้อยละ ๗.๙ และ ๖.๕  ตามล าดับ 
และล่าสุดจากการส ารวจภาคตัดขวางในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกรมการแพทย์ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อ               
ในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย พบว่า อัตราชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล เฉลี่ยร้อยละ ๖.๙ และอัตรา
ตาย ร้อยละ ๙.๗ มีผู้ปุวยรับการรักษาเป็นผู้ปุวยในทั่วประเทศ ประมาณ ร้อยละ ๑๐.๒ จะเห็นว่าประเทศ
ไทยมีการด าเนินการส ารวจความชุกทุก ๔ ถึง ๕ ปี ซึ่งอาจเป็นส่วนที่ท าให้การด าเนินการปูองกันโรคติดเชื้อ   
ในโรงพยาบาลไม่ทันการณ์ และเจ้าภาพหลักผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานไม่ชัดเจน 
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2. เป้าหมายลดโรค : ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน) 
 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
3.1 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลไม่เกิน ๕ ครั้งต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน 
3.2 ความครอบคลุมของ ICN ในโรงพยาบาล ≥ ร้อยละ ๙๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การพัฒนาระบบการปูองกันควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
4.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อและถ่ายทอด                    
สู่เครือข่าย ทุกภาคส่วน 
4.4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปูองกันควบคุมโรค 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  โรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทย 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ: 
6.1 กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมควบคุมโรค 
- สถาบันบ าราศนราดูร 
- ส านักงานปูองกันควบคุมโรค 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 

 ส านักงานปลัดกระทรวง 
-  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 กรมการแพทย์ 

6.2 ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 
6.3 ชมรมพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 
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แผนปฏิบัติการแผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาระบบการปูองกันควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
สร้าง National intelligence 
database 
1. พัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลด้าน IC ระดับชาติ  
2. implement สู่พื้นที่เปูาหมาย
ให้มีความครอบคลุม 
3. วิเคราะห์และประเมินผล 

- ร้อยละของ รพ.ในแต่
ละ สคร. เก็บข้อมูล
อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลผ่าน web 
base จาก
กลุ่มเปูาหมายที่
สถาบนัฯ ก าหนด 

≥ 40 ≥ 60 ≥ 90 0.7  
 

0.8  
 

1.1  
 

สถาบันบ าราศนราดูร 
ร่วมกับส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรค/สถาบัน
ปูองกันควบคุมโรคเขต
เมือง 

รพศ.รพท.รพช.รพ.สต. 

การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

- ร้อยละของ
โรงพยาบาลของรัฐที่
ด าเนินการเฝาูระวัง
โรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลได้ตาม
มาตรฐาน 

   10  
 

10  
 

10  
 

โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง สถาบันบ าราศนราดูร 
สมาคมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล กรมการ
แพทย์ สป.สธ. 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ก าหนดมาตรการในการทบทวน
และประเมินผลในการน า
มาตรฐานด้าน IC ไป
ประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
1. ประเมินและติดตามด้านการ
น ามาตรฐานด้าน IC ไป

จ านวนของ สคร.ที่
ได้รับการเยี่ยมประเมิน 
(๑ แห่งนับจากมีการ
เยี่ยมประเมินอย่าง
น้อย 1 รพศ./รพท.
และ ๓ รพช.) 

5 แห่ง 10 
แห่ง 

13 
แห่ง 

3  
 

3.5  
 

0.2  
 

สถาบันบ าราศนราดูร 
ร่วมกับส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรค/สถาบัน
ปูองกันควบคุมโรคเขต
เมือง 

รพศ.รพท.รพช.รพสต. 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ประยุกต์ใช้  
2. สร้างองค์ความรู้ในการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลด้าน IC 
(ครู ก)  แก่เครือข่าย และ ICN 
โรงพยาบาลแม่ข่าย 
3. เป็นพี่เลี้ยงให้ ครู ก. ในการลง
พ้ืนที่ เพื่อประเมินและติดตาม
ด้านการน ามาตรฐานด้าน IC ไป
ระยุกต์ใช้ 
๔. สนับสนุนหรือเป็นพ่ีเลี้ยงให้ 
สคร. มีการจัดประชุมวิชาการใน
พ้ืนที่ 
๕. ให้ค าปรึกษาและพัฒนาศูนย์
การรักษาพยาบาลและระบบส่งต่อ
ที่มปีระสิทธิภาพประจ า 4 ภาค 
การด าเนินการตามแผนงาน
ป้องกันโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 

รอ้ยละของโรงพยาบาล
ของรัฐสามารถ 
ด าเนินการได้ตาม
มาตรฐานการปูองกัน
โรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

   19.5  19.5  19.5  โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง สถาบันบ าราศนราดูร 
สมาคมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล กรมการ
แพทย์ สป.สธ. 
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แผนปฏิบัติการแผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อและถ่ายทอดสู่เครือข่ายทุกภาคส่วน 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลระดับชาติ โดย
การดึงภาคีเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วม โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การ
ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลระดับชาติ 
1.2 ประชุมผู้เชีย่วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาร่างฯ 
ครั้งที่ 1 
1.3 ปรับปรุงแก้ไขร่างตาม
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1 
1.4 จัดท าประชาพิจารณ์ (4 
ภาค) 
1.5 ปรับปรุงแก้ไขร่างตาม
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1 
1.6 ประชุมผุ้เชีย่วชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาร่างฯ 

แผนยุทธศาสตร์การ
ปูองกัน และควบคุม
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
ระดับชาติที่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้
ง่าย และรวดเร็ว โดย
มีองค์ประกอบ คือ 
1. โรงพยาบาลมี
ความรู้  
2. มี standard IC 
3. ก าหนด M&E 
4. National 
Intelligence 
Database  
5. สร้างและเพ่ิม
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ร่าง
แผนฯ 

1 แผน - ใช้เงินนอก
งบประมาณ 

10  
 

- สถาบันบ าราศนราดูร 
 

สคร./สปคม./รพ./
ชมรม/รพ.มหาวิทยาลัย/
สรพ./สมาคม/กรมการ
แพทย์ และหน่วยงาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
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แผนปฏิบัติการแผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ครั้งที่ 2 
1.7 ปรับปรุงแก้ไขร่างตาม
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2 
1.8 จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การ
ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลระดับชาติ  
1.9 ถ่ายทอดและเผยแพร่แผนฯ 
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง 
จัดท าและทบทวนมาตรฐาน
ด้านการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 

จ านวนแนวทาง/
คู่มือ/มาตรฐานด้าน
การปูองกัน และ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่ได้รับ
การยอมรับในการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

≥ 1 
เรื่อง 

≥ 1 
เรื่อง 

≥ 1 
เรื่อง 

0.5  
 

0.4  
 

1  
 

สถาบันบ าราศนราดูร หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข/
ภายนอกกระทรวง 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันควบคุมโรค 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการปูองกัน และ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ของโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ใหม้ี
ความรู้ด้านการปูองกันโรคติดเชื้อใน

1.ร้อยละความพึง
พอใจของเครือข่ายที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะฯ 
2. ร้อยละของ

≥ 80 
 
 
 
 

≥ 80 
 
 
 
 

≥ 80 
 
 
 
 

4  
 

6.5 
  

6  
 

สถาบันบ าราศนราดูร 
 

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข/
ภายนอกกระทรวง 
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แผนปฏิบัติการแผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
โรงพยาบาล ดังนี ้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน 
โรงพยาบาลส าหรับแพทย์ พยาบาล 
และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 10- 
12 
2. โครงการสัมมนาระดับชาติ 
เรื่อง การปูองกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อ ในโรงพยาบาล ครั้งที่ 13-
1๕ 
๓. โครงการอบรมหลักสตูรระยะ
กลาง “การพยาบาลเฉพาะทางสาขา 
การพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชื้อ และ
การปูองกันการติดเชื้อ” 
๔. โครงการอบรมด้านเทคนิค
การแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ 
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายเพื่อการเฝูาระวังปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ 

เครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมจาก
กลุ่มเปูาหมายที่
ก าหนด 
3.ร้อยละความ
ครอบคลุมของ ICN 
ในโรงพยาบาล 

≥ 80 
 
 
 
 
 

ส ารวจ
ข้อมูล 

≥ 80 
 
 
 
 
 

≥ 80 

≥ 80 
 
 
 
 
 

≥๙0 
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แผนปฏิบัติการ 
ยุติปัญหาโรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์ (ซฟิลิิสและหนองใน) 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
การระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรง

ต่อประชาชนหลายหมื่นคน ในแต่ละปีเนื่องจากส่วนใหญ่ของผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงและผู้ติดเชื้อมีฐานะด้อย หรือ
อายุน้อยหรือเป็นสตรีมีสามีหรือมีพฤติกรรมที่สังคมตีตราไม่สามารถเข้าถึงบริการได้  นอกจากนี้เป็นอันตราย
ต่อหญิงมีครรภ์และทารกจ านวนมากขึ้น เช่นซิฟิลิสและหนองในและเป็นอันตรายต่อสุขภาวะการเจริญพันธุ์
ของเยาวชนจ านวนมากขึ้นมีโอกาสเพ่ิมความเสี่ยงในการติดเอชไอวี  โดยผู้ปุวยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มี
ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 5-9 เท่า ซึ่งความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปุวยของประชาชนหลายหมื่น
คน โดยเฉพาะคู่สมรส/คู่นอนที่ได้รับการแพร่เชื้อ  รัฐและบุคคลสิ้นเปลืองเงินในการรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  

นอกจากนี้ยังมีผู้ปุวยสัญชาติอ่ืนที่สามารถแพร่เชื้อและต้องการการรักษาจ านวนมากขึ้น และเมื่อ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยที่จะเสียชื่อเ สียงและเกิด
ภาพลักษณ์ในทางลบว่า แม้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาแล้วแต่แก้ปัญหาเพียงนี้ยังไม่ได้ 

 
 

2. เป้าหมาย : ก าจัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs Elimination) เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุข 
ภายใน ปี 2573 
ปี 2573 
อัตราปุวยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (หนองใน ≤ 3   ซิฟิลิส ≤ 1 ต่อประชากรแสนคน) 
ปี 2564 
อัตราปุวยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (หนองใน ≤ 8.0 ซิฟิลิส ≤  3.5 ต่อประชากรแสนคน) 
ปี 2559 - 2561 
อัตราปุวยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (หนองใน ≤ 11.25 ซิฟิลิส ≤ 3.67  ต่อประชากรแสนคน) 
 

หมายเหตุ ปี 2557  

อัตราปุวยหนองใน  10.63  ต่อประชากรแสนคน     
อัตราปุวยซิฟิลิส    4.89     ต่อประชากรแสนคน 
 
 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : จ านวนกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(ราย) 
 
 
 
 



[AUTHOR NAME] 
 

แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558 หน้า 167 
 

 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1  การพัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
4.2  การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
4.3 การพัฒนา องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและถ่ายทอด
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
4.4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  ๗๗ จังหวัด 

 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
6.1 กรมควบคุมโรค 

- ส านักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) 
- ส านักงานปูองกันควบคุมโรคท่ี ๑-๑2 (สคร.) 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) 
- ส านักผู้ตรวจราชการเขต ๑-๑๓ 

6.2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
- โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
- โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 
- โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 

6.3 กระทรวงมหาดไทย 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

6.4 กระทรวงแรงงาน 
- ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

6.5 ภาคประชาสังคม 
6.6 ภาคเอกชน 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ซิฟิลิสและหนองใน)  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางการปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส าหรับเยาวชนกลุ่มเปูาหมายเฉพาะเร่งด่วน อายุ 15-24 ปี (ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการ พนักงานโรงงาน และทหารกองประจ าการ) 
การเร่งสร้างความตระหนักในพฤติกรรมเสี่ยงและการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการใช้ถุงยางอนามัยส าหรับเยาวชนกลุ่มเปูาหมายเฉพาะเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง 
มาตรการ 1.1 การพัฒนานวัตกรรมการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์การสร้างความ
ตระหนักในการปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์รวมทั้งการใช้ถุงยางอนามัย 
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1) 
-สอวพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนารูปแบบ 
-สคร. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องและติดตามประเมินผล 
-สสจ. ร่วมระดมความคิดเห็นและ ด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

จ านวนรูปแบบนวัตกรรมการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ การ
สร้ า งความตระหนักในการ
ปู อ ง กั น โ ร ค ติ ด ต่ อ ท า ง
เพศสัม พันธ์  รวมทั้ งการใช้
ถุงยางอนามัยส าหรับเยาวชน 
(ชิ้น) 

≥ 2 ≥ 3 ≥ 4 0.5 
 

0.6 
 

0.7 
 

สอวพ. 
และ 
สคร./สปคม. 

-สสจ./รพ./ 
รพ.ค่ายทหาร 
รพ.สต./ 
อปท./ 
ภาครัฐ/ 
ภาคประชา
สังคม/ 
ภาคเอกชน 
ประกันสังคม
จังหวัด 

มาตรการ 1.2 การสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์
กับเยาวชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  ของเครือข่าย
เยาวชนและสื่อสาธารณะ  
(แนวทางการปฏิบัติที่ 1) 
-สอวพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารฯ 

จ านวนรูปแบบการสื่อสารและ 
ประชาสัมพันธ์กับเยาวชนทั่วไป 
อย่างต่อเนื่อง (ชิ้น) 

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 0.5 
 

0.5 
 

0.5 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
-สคร. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผล 
-สสจ. รว่มระดมความคิดเห็นและด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
แนวทางการปฏิบัติที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
การพัฒนานวัตกรรมและเร่งขยายบริการตรวจเร็วรักษาเร็วและปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบครบวงจรและเป็นมิตร 
มาตรการ 2.1  การพัฒนานวัตกรรมใน
การก าหนด/หา เข้าถึงและเชิญชวน
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะเร่งด่วน ให้มารับ
บริการตรวจเร็ว รักษาเร็ว และปูองกันด้าน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบครบวงจร 
และเป็นมิตร (แนวทางการปฏิบัติที่ 1) 
-สอวพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา
นวัตกรรมในการก าหนด/หา เข้าถึง 
และเชิญชวนกลุ่มเปูาหมายเฉพาะเร่งด่วน ฯ 
-สคร. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผล 
-สสจ. ร่วมระดมความคิดเห็นและด าเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

จ านวนรูปแบบนวัตกรรมในการ
ก าหนด/หา เข้าถึงและเชิญชวน
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะเร่งด่วน 
(ชิ้น) 

≥ ๑ ≥ ๑ ≥ ๑ 1 
 

1 
 

1 
 

สอวพ. สคร./สปคม.
สสจ. 

มาตรการ 2.2 การพัฒนาคู่มือและ
มาตรฐานตรวจเร็วรักษาเร็วและปูองกัน

จ านวนคู่มือและมาตรฐานตรวจ
เ ร็ ว รั ก ษ า เ ร็ ว แ ล ะปู อ ง กั น

≥ ๑ ≥ ๑ ≥ ๑ 0.5 
 

0.6 
 

0.7 
 

สอวพ สคร./สปคม.
สสจ. 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ซิฟิลิสและหนองใน)  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบครบวงจร
และเป็นมิตรซึ่งเป็นมาตรฐานทาง
การแพทย์และการบริการแบบเป็นมิตร 
(แนวทางการปฏิบัติที่ 3) 
- สอวพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

พัฒนาคู่มือ/มาตรฐานฯ 
- สคร. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผล 
- สสจ. ร่วมระดมความคิดเห็นและด าเนินการ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แบบ
ครบวงจรและเป็นมิตร   (ชิ้น) 

มาตรการ 2.3 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการ
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะเร่งด่วน เพ่ือตรวจเร็ว
รักษาเร็วและปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ แบบครบวงจรและเป็นมิตร
(แนวทางการปฏิบัติที่ 4) 
- สอวพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 
- สคร. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผล 
- สสจ. ร่วมระดมความคิดเห็นและด าเนินการ

จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ทุก
จังหวัด ที่ให้บริการกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะเร่งด่วน เพ่ือตรวจเร็วรักษา
เร็วและปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แบบครบวงจรและเป็น
มิตร (คน) 

≥ ๗๗ ≥ ๗๗ ≥ ๗๗ 2 
 

2 
 

2 
 

สอวพ. สคร./สปคม. 
สสจ. 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

มาตรการ 2.4 การส่งเสริมการเข้าถึงและ
การใช้ถุงยางอนามัยส าหรับกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะเร่งด่วน(แนวทางการปฏิบัติที่ 1) 
- สอวพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ส่งเสริมการเข้าถึงและ การใช้ถุงยางอนามัย 
ส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะเร่งด่วน 

- สคร. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ ติดตามประเมินผล 

- สสจ. ร่วมระดมความคิดเห็นและด าเนินการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ 

จ านวนรูปแบบการส่งเสริมการ
เข้าถึงและการใช้ถุงยางอนามัย 
ส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ
เร่งด่วน (ชิ้น) 

≥ ๑ ≥ ๑ ≥ ๑ 5 
 

5 
 

5 
 

สอวพ. สคร./สปคม.
สสจ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเร่งขยายบริการเป็น
มิตรส าหรับเยาวชนในการตรวจคัดกรอง
ดูแลรั กษาและปู องกัน โรคติดต่ อทาง
เพศสัมพันธ์  และบูรณาการกับบริการ
สุขภาพวัยรุ่นในโรงพยาบาลทุกจังหวัด 

         

มาตรการ 3.1 การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้โรงพยาบาลทุกจังหวัดในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้บริการตรวจ รักษาและ
ปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบเป็น
มิตร ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค 

จ านวนโรงพยาบาลทุกจังหวัดใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการ
ตรวจ รักษาและปูองกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ แบบเป็นมิ ตร      
ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค 

≥ ๗๗ ≥ 7๗ ≥ 7๗ 3.85 
 

3.85  
 

3.85 
 

สอวพ. สคร./สปคม.
สสจ. 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ซิฟิลิสและหนองใน)  
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
(แนวทางการปฏิบัติที่ 2 ) 
- สอวพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ส่งเสริมให้บริการตรวจรักษาฯ 
(เช่นการพัฒนาคุณภาพบริการ/การ
สนับสนุนทางห้องปฏิบัติการแก่ รพ.ต่างๆ ) 
- สคร. ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตาม
ประเมินผล 

- สสจ. ส่งเสริม/สนับสนุนและ
ด าเนินการกับ รพ.ในพ้ืนที่ 

- รพ. ให้บริการตรวจ รักษาและปูองกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
แบบเป็นมิตร ตามมาตรฐาน  (เช่น 
กิจกรรมการจัดบริการการคัดกรอง 
และรักษาโรค รวมทั้งการให้การสุข
ศึกษา)  

(แห่ง) 

มาตรการ 3.2 การสื่อสารเชิงรุกส าหรับ
เยาวชน เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจ
รักษาและปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
แบบเป็นมิตร ควบคู่กับบริการสุขภาพวัยรุ่น
ในโรงพยาบาลทุกจังหวัด สังกัดกระทรวง

จ านวนรูปแบบการสื่อสารเชิง
รุกส าหรับเยาวชนทั่วไป เพ่ือ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจ
รักษาและปูองกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แบบเป็นมิตร ควบคู่

≥ ๑ ≥ ๑ ≥ ๑ 0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

สอวพ. สคร./สปคม.
สสจ. 
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สาธารณสุข (แนวทางการปฏิบัติที่ 1) 
- สอวพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ส่งเสริมการสื่อสารเชิงรุกฯ 
- สคร. ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตาม
ประเมินผล 

- สสจ. ส่งเสริม/สนับสนุนและ
ด าเนินการกับ รพ.ในพ้ืนที่ 

- รพ. ให้บริการสุขภาพวัยรุ่นแบบเป็นมิตร 

กั บบริ การสุ ขภาพวั ยรุ่ น ใน
โรงพยาบาลทุ กจั งหวั ดสั งกั ด
กระทรวงสาธารณสุข (ชิ้น) 

มาตรการ 4.1 การพัฒนาและขับเคลื่อน
แผนบูรณาการยุติปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศ ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 แนวทางการปฏิบัติที่ 2 
- สอวพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

พัฒนาและขับเคลื่อนแผนฯ 
- สคร. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ STI ระดับ

เขตโดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตาม
ประเมินผล 

 สสจ. เข้าร่วมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ STI ระดับเขต 

จ านวนรูปแบบงานบูรณาการ
ยุติปัญหาสาธารณสุขของ 
ประเทศ ด้านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (ชิ้น) 

≥ ๑ ≥ ๑ ≥ ๑ 5 
 

5 
 

5 
 

สอวพ. สคร./สปคม.
สสจ. 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางการปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาและขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในโครงสร้างที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
การพัฒนา องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและถ่ายทอดเครือข่ายทุกภาคส่วน 
การพัฒนาระบบข้อมูลแห่งชาติด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายเฉพาะเร่งด่วน และการใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานและขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิผล 
มาตรการ 5.1 “การพัฒนาและเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลแห่งชาติด้านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์” โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
 สอวพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

พัฒนาระบบข้อมูลแห่งชาติฯ 
 สคร. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา

ระบบข้อมูลระดบัเขต 
 สสจ. เป็นผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล 

ระดับจังหวัด 

จ านวนรูปแบบฐานข้อมูล
แห่งชาติด้านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายใน และภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข (ชิ้น) 

≥ ๑ ≥ ๑ ≥ ๑ 5 
 

5 
 

5 
 

  

แนวทางปฏิบัติที่ ๔ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับ
ผู้รับผิดชอบงาน STI ระดับเขตและจังหวัด 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมฯ  
(คน/รุ่น) 

      สอวพ. 
 

สคร./สปคม.
สสจ. 
รพศ. 
รพท. 

1.การพัฒนาบุคลากรเรื่องแนวทางการ  
คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

90 90 90 0.6 
 

0.6 
 

0.6 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
2.การพัฒนาบุคลากรเรื่องแนวทางการดูแลรักษาฯ  90 90 90 0.6 

 
0.6 

 
0.6 

 
รพช. 
 

3.การพัฒนาบุคลากรเพ่ือด าเนินการส ารวจ
แหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ  

90 90 90 0.6 
 

0.6 
 

0.6 
 

4.การพัฒนาบุคลากรของเครือข่ายเพ่ือเฝูา
ระวังสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ 

90 90 90 0.6 
 

0.6 
 

0.6 
 

5.การพัฒนาบุคลากรด้านการให้การปรึกษา 90 90 90 0.6 
 

0.6 
 

0.6 
 

6.การจัดหลักสูตรเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

90 90 90 0.6 
 

0.6 
 

0.6 
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แผนปฏิบัติการ 
ยุติปัญหาวัณโรค 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
องค์การอนามัยโลกคาดประมาณอัตราปุวยวัณโรครายใหม่ในประเทศไทยโดยใช้ผลการส ารวจความ

ชุกวัณโรค พบว่า ในปี 2557 มีผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย หรือคิดเป็น 171 ต่อ
ประชากรแสนคน (WHO, Global TB Report 2015) ปัจจัยก าหนดการเกิดโรค (determinants) มีหลาย
ประการ ซึ่งพบจากผลส ารวจ ระบบเฝูาระวัง (ทะเบียนผู้ปุวยวัณโรค) และแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ผู้สู งอายุ 
แรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ปุวยเบาหวาน เป็นต้น 

จากระบบรายงานผลการด าเนินงานวัณโรคปีงบประมาณ 2557 มีผู้ปุวยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 
67,789 ราย คิดเป็นอัตราการตรวจพบ (Detection rate) ร้อยละ 59 ในขณะที่ผลส าเร็จการรักษายังต่ า
เพียงร้อยละ 81 ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมายที่จะน าไปสู่การลดโรควัณโรค (ร้อยละ 90) นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ปุวย
วัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2557 มีรายงานผู้ปุวยวัณโรคในแรงงานข้ามชาติ                     
สูงถึง 3,091 ราย ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่บ่อยเป็นปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมวัณโรค 

ส าหรับผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือผู้ปุวยที่มีเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาหลักอย่างน้อย 2 ชนิด                 
คือ ไอโสไนอาสิดและไรแฟมพิซิน (Multi-Drug Resistant-TB : MDR-TB) จ านวนคาดประมาณ 2,200 ราย 
(มาจากผู้ปุวยใหม่ 1,100 ราย และมาจากผู้ปุวยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน 1,100 ราย) ซึ่งคาด
ประมาณจากข้อมูลการเฝูาระวังการดื้อยา ครั้งที่ 4 ของประเทศไทย ในปี 2555 (วัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ในผู้ปุวยใหม่พบร้อยละ 2.03 และผู้ปุวยที่เคยได้รับการรักษาพบร้อยละ 18.88) แต่จากรายงานพบว่าได้รับ
การวินิจฉัยและรักษาเพียง 200 ราย สะท้อนให้เห็นถึงการรายงานผู้ปุวยที่ต่ ากว่าความเป็นจริง รวมทั้งผู้ปุวย
ที่สงสัยไม่ได้รับการส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาทางห้องปฏิบัติการชันสูตร 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การด าเนินงานวัณโรคของไทยพบปัญหาทั้งการวินิจฉัยและตรวจ
พบผู้ปุวยเพียงร้อยละ 59 ของจ านวนผู้ปุวยวัณโรคใหม่ที่คาดประมาณ อีกทั้งผลการรักษายังต้องเพ่ิม
ความส าเร็จการรักษาให้สูงขึ้น ดังนั้น  แผนงานควบคุมวัณโรคจึงก าหนดแนวทางการควบคุมโรคโดยมุ่งเน้น 
“ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาเครือข่ายและระบบดูแลรักษา” ทั้งวัณโรคที่ไวต่อยา (Drug Susceptible 
TB : DS-TB) และวัณโรคดื้อยา (Drug Resistant-TB :DR-TB) รวมทั้งการด าเนินงานผสมผสานวัณโรค               
และเอดส์เป็นส าคัญ 
 

2. เป้าหมายลดโรค : มุ่งเปูาหมายลดการปุวย การตาย การขาดยา และปูองกันการดื้อยาโดย                      
ลดอุบัติการณ์ วัณโรคลงร้อยละ 20 จากปัจจุบัน 171 ต่อแสนประชากร (2557) เป็น 137 ต่อแสน
ประชากรภายในปี 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2559 – 2563 
 

3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
๓.1 ร้อยละของการค้นหาผู้ปุวยวัณโรคทุกประเภทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ต่อปี 
๓.2 จ านวนผู้ปวุยวัณโรคดื้อยาที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพ่ิมข้ึน 1,320 รายในปี 2561 
๓.๓ อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคทุกประเภท (New M+/New M-/Relapse/EP) มากกว่าหรือ        
เท่ากับร้อยละ 87 ในปี 2561 
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4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การพัฒนาระบบการปูองกันควบคุมวัณโรคให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ 
4.2 การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปูองกันควบคุมวัณโรค 
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการปูองกันควบคุมวัณโรคและถ่ายทอด                        
      สู่เครือข่ายทุกภาคส่วน 
4.4  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวข้องกับการปูองกันควบคุมวัณโรค 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  
5.1 พื้นที่เป้าหมาย ก าหนดจากรายงานผู้ปุวยวัณโรคของแต่ละจังหวัด เพ่ือมุ่งเน้นการเร่งรัดด าเนินงาน                
สู่การลดปัญหาวัณโรค ในพื้นที่เสี่ยงสูง ที่มีจ านวนผู้ปุวยวัณโรคสูง 3 อ าเภอแรกของแต่ละจังหวัด  
๕.๒ กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดโดยปัจจัยก าหนดการเกิดโรค (Determinants) ทางด้านประชากร ได้แก่ 
แรงงานข้ามชาติ ผู้ปุวยไร้สิทธิ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน    
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ใช้สารเสพติด บุคลากรทางสาธารณสุขในโรงพยาบาล  
 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
 หน่วยงานหลัก 

6.1 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค ; ส านักวัณโรค  ศูนย์กฎหมาย ส านักโรคติดต่อทั่วไป ส านักระบาดวิทยา 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ./รพศ. /รพท. /รพช. /สสอ. /รพ.สต.) 
 กรมการแพทย์ 
 เขตบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข  

6.2 กองทุนโลก 
6.3 กระทรวงยุติธรรม 

 กรมราชทัณฑ์  
6.4 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
6.5 โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
6.6 กรุงเทพมหานคร  
6.7 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
6.8 กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่ 
6.9 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
6.10 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) /สถาบันการศึกษาและการวิจัย 
6.11 ส านักงานปูองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12 
6.12 สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง  
6.13 ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรค  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาระบบการปูองกันควบคุมโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
๑.๑ ปรับปรุงระบบการวินิจฉัย
ผู้ปุวยวัณโรคทุกประเภท 
ครอบคลุมถึงผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน
และประชากรเฉพาะ เช่น 
ผู้ต้องขัง ประชากรข้ามชาติ เด็ก 
และผู้สูงอายุ 

ร้อยละของผู้ปุวยวัณ
โรคที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเพ่ิมข้ึนเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

≥6 ≥6 ≥6  186.19  
 

193.78 
 

203.10 
 

ส านักวัณโรค สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

1.2 การดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรค
ทุกประเภทโดยยึดผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลาง รวมทั้งการบริหาร
จัดการผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีโรคร่วม 

อัตราความส าเร็จการ
รักษาวัณโรคของ
ผู้ปุวยวัณโรคทุก
ประเภท 

85 86 87  102.70 
 

108.26 
 

112.85  
 

รพ./รพ.สต./เรือนจ า ส านักวัณโรค 
สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./ 

1.3 บริหารจัดการระบบการ
ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลให้มีความครอบคลุม 
รวมทั้งปูองกันการติดเชื้อของ
เจ้าหน้าที่ 

รอ้ยละของ
โรงพยาบาลที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการ
ปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อวัณโรคใน
โรงพยาบาล 

90 90 90 0.83 0.66 0.66 รพ./รพ.สต./เรือนจ า ส านักวัณโรค 
สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./ 

1.4 การด าเนินงานวัณโรคใน
เด็ก 

ร้อยละของผู้ปุวยวัณ
โรคเด็ก ในผู้ปุวยวัณ
โรคทุกประเภท 
 

3 3 4 65.23 66.21 66.94 รพ./รพ.สต./เรือนจ า ส านักวัณโรค 
สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./ 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรค  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
1.5 ขยายความครอบคลุมการ
บริหารจัดการวัณโรคดื้อยา 

ร้อยละของผู้ปุวยวัณ
โรคดื้อยามี
ผลทดสอบความไว
ต่อยาทาง
ห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรวัณโรค 

75 80 80  228.19  258.14  286.98  ส านักวัณโรค สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

1.6 การวินิจฉัยและการรักษาใน
กลุ่มประชากรที่มีอัตราการ
เสียชีวิตสูง เช่น ผู้สูงอายุ และ
ผู้ต้องขัง 

ความชุกวัณโรคใน
กลุ่มผู้ต้องขังท่ีปุวย
เป็นวัณโรค 
(ต่อแสนประชากร) 

638 603 567 0.43 1.89 0.82 รพ./รพ.สต./เรือนจ า ส านักวัณโรค 
สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./ 

1.7 เน้นการก ากับและ
ประเมินผลด้วยการพัฒนาระบบ
บันทึกและรายงานข้อมูล 

ร้อยละของอ าเภอที่
รายงานผลการ
ด าเนินงานวัณโรค
ของกระทรวง
สาธารณสุข 

70 80 90 12.27 9.67 11.68 สสอ. กองแผนงาน 
ส านักวัณโรค 
สคร./สปคม. 
สสจ./รพ./รพ.สต./
เรือนจ า 

1.8 จัดตั้งกองทุนพิเศษโดย
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
เร่งรัดการปูองกันควบคุม
วัณโรคและกิจกรรมการ
ดูแลผู้ปุวยวัณโรคท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

มีกองทุนพิเศษในการ
ด าเนินงานจัดท า
ข้อตกลงและการ
ระดมทุน 

  มี มี 0.50 0.50 0.50 กองทุนโลก/ 
กระทรวงสาธารณสุข 

สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 



 

หน้า 180   แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ.2558   
 

แผนปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรค  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
1.9 สนับสนุนสวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือรายเดือนส าหรับผู้ปุวย
วัณโรคดื้อยา 

มีนโยบายและ
มาตรการแนวทางการ
สนับสนุนสวัสดิการ
ค่าตอบแทนรายเดือน
ผู้ปุวยวัณโรคดื้อยา 

มี มี มี  118.80  118.80  118.80  ส านักวัณโรค/ 
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

1.10 การบริหารจัดการและการ
ควบคุมปูองกันวัณโรคในเมือง
ใหญ ่

ร้อยละของเมืองใหญ่
ที่มีการด าเนินการ
ตามแนวทางวัณโรค
แห่งชาติอย่าง
ครอบคลุมครบถ้วน 

50 
(16/3

2) 

60 70 16.00 19.20 22.40 กทม./เทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง(ขนาด
ใหญ่)/ส านักวัณโรค 

สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

1.11 พัฒนานโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานวัณโรค 

มีการด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนตาม พรบ.
โรคติดต่อ 2558  

มี มี มี 0.50 1.00 1.50 ส านักโรคติดต่อทั่วไป/
ศูนย์กฎหมาย/ 
ส านักวัณโรค 

สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ 
2.1 การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานวัณโรคของ
โรงพยาบาลเอกชนและ
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลเอกชน/
โรงพยาบาลนอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานการ

10 15 20 13.00 15.02 18.00 รพ.เอกชนและรพ.นอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักวัณโรค 
สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./ 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรค  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ควบคุมวัณโรค ให้กับ
แผนงานวัณโรค
แห่งชาติ 

2.2 ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานระหว่างแผนงาน 
วัณโรคและแผนงานเอดส์ เพ่ือ
ลดการเสียชีวิตของผู้ปุวยวัณโรค
ที่ติดเชื้อ HIV ด้วยการเข้าถึง 
ART (anti-retro viral therapy) 
ทุกราย 

ร้อยละของผู้ปุวยวัณ
โรครับการตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อ 
HIV 

95 95 95 3.91 4.50 5.10 ส านักวัณโรค 
สอ.วพ./ศอ.บจ. 

สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ในการปูองกันควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อในชุมชนและ
ดูแลรักษาวัณโรค 

ร้อยละของหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานวัณโรคใน
ชุมชน 

NA 1% 
(100/ 
10,00

0) 

5% 20.56 20.56 20.56 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ส านักวัณโรค 

สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อและถ่ายทอดสู่เครือข่ายทุกภาคส่วน 
3.1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การ
วิจัยวัณโรค 

มีแผนยุทธศาสตร์
การวิจัยวัณโรค 

มี     0.90    ส านักวัณโรค สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรค  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
3.2 ส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาและการวิจัย
และหน่วยงานเครือข่ายอ่ืนๆ 
เฉพาะทาง 

มีโครงการวิจัยที่มี
การท างานร่วมกัน
ของ
สถาบันการศึกษา
หรือการวิจัยอื่นๆ 

1 2 3 35.00 40.00 45.00 ส านักวัณโรค/
สถาบันการศึกษาและ
การวิจัยและหน่วยงาน

เครือข่ายอื่นๆเฉพาะทาง 

สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

3.3 ระดมทรัพยากรทางการเงิน
เพ่ือด าเนินการศึกษาวิจัย  

สัดส่วนของ 
งบประมาณในการ 
ศึกษาวิจัย (%) 

4 4 6 0.50 0.50 0.50 ส านักวัณโรค/
สถาบันการศึกษาและ
การวิจัยและหน่วยงาน

เครือข่ายอื่นๆเฉพาะทาง 

สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

3.4 การส่งเสริมต้นแบบและ
นวัตกรรมท้องถิ่นในการปูองกัน
ควบคุมวัณโรค วินิจฉัยและการ
ดูแลรักษา 

จ านวนนวัตกรรม 
ส าหรับการปูองกัน
ควบคุมวัณโรคการ
วินิจฉัยและการดูแล
รักษาวัณโรคในพ้ืนที่
ท้องถิ่นชุมชน 

2 4 6 7.00 7.00 7.00 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ส านักวัณโรค 

สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

3.5 มีการจัดการความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เพื่อการ
ปูองกันควบคุมวัณโรค 

จ านวนองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่มี
การถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือการปูองกัน
ควบคุมวัณโรค 
 

2 4 6 356.76 367.46 378.48 ส านักวัณโรค/
สถาบันการศึกษาและ
การวิจัยและหน่วยงาน

เครือข่ายอื่นๆเฉพาะทาง 

สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 
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แผนปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรค  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวข้องกับการปูองกันควบคุมโรค 
4.1 การพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร 

จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
(HRD) 

มี     4.85 18.64 3.92 ส านักวัณโรค สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 

4.2 การบริหารจัดการแผนงาน
และการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานวัณโรค 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านักวัณ
โรคในการวิเคราะห์
ข้อมูลและทักษะใน
การก าหนดนโยบาย 

มี   มี 35.92 35.71 36.62 ส านักวัณโรค สคร./สปคม. 
สสจ./ สสอ./รพ./ 
รพ.สต./เรือนจ า 
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แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
ประเทศไทยมีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกมานานกว่า 50 ปี และเริ่มมีการรายงานการ

ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2501 โดยเฉพาะผู้ปุวยที่ตรวจพบในเขตกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่นั้นมา ก็มีรายงานการระบาดกระจายออกไปทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะในปี พ .ศ. 2530                
มีรายงานผู้ปุวยสูงสุดในประเทศไทยเท่าที่เคยมีรายงานพบผู้ปุวยมีจ านวน 174,285 ราย ตาย 1,007 ราย 
ปัจจุบันโรคไข้เลือดออก มีการระบาดกระจายไปทั่วประเทศ ทุกจังหวัดและอ าเภอ การกระจายของโรคมีการ
เปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่อยู่ตลอดเวลาและยังพบการระบาดสูงเกินกว่า  100,000 รายต่อปีในปี 2541, 
2545, 2556 และท้ายสุดในปี 2558 ที่ผ่านมามีรายงานผู้ปุวยสูงถึง 142,925 ราย ซึ่งแนวโน้มการ
ระบาดยังมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการแพร่กระจายของโรคมีความซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่                  
คือภูมิต้านทานของประชาชน ชนิดของเชื้อไวรัสเดงกี ความหนาแน่นของประชากรและการเคลื่อนย้ายสภาพ
ภูมิอากาศ ชนิดของยุงพาหะ การขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในการที่จะก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ความตั้งใจจริงของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกัน                   
และควบคุมโรคไข้เลือดออก และนโยบายของผู้บริหาร สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีการแปรเปลี่ยน                       
และมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างยิ่งและยังมีส่วนท าให้รูปแบบ
การเกิดโรคมีความผันแปรไปในแต่ละปี 

กรมควบคุมโรค ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการเฝูาระวังปูองกันโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศ จ าเป็นต้องทบทวน ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาระบบการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค 
พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน ๆ และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งในยามปกติและการรับมือ
ภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายสามารถด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. เป้าหมายลดโรค :  
    2.1 อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
          (พ.ศ. 2556 - 2560) 
    2.2 อัตราปุวยตายด้วยโรคไข้เลือดอออก ไม่เกินร้อยละ 0.11 

 
 

3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
1. ร้อยละ 50 ของอ าเภอสามารถควบคุมโรคได้ 
2. อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 12 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  

             (พ.ศ. 2554-2558) ในปี พ.ศ. 2559 
3. อัตราปุวยตายด้วยไข้เลือดออก ไม่เกิน ร้อยละ 0.11 ในปี พ.ศ. 2559 
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4. แนวทางปฏิบัติ: 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาระบบเฝูาระวังโรค 
     พัฒนาระบบการเฝูาระวังโรค ให้มีฐานข้อมูลเพ่ือการเฝูาระวังโรคและตรวจจับสถานการณ์โรค 
และใช้ข้อมูลเพื่อการประเมินพ้ืนที่เสี่ยง 
 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 การพัฒนาระบบการปูองกันโรค 
     พัฒนาระบบการปูองกันโรคโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลายของประชาชนและชุมชน (6 ร.) ภายใต้กลไก “อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง”โดยเน้น
การจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน IVM รณรงค์และสื่อสารเพ่ือสร้างความร่วมมือของประชาชน  
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนเพ่ือการปูองกันตนเองและร่วมมือในการควบคุมโรค 
 
แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
     พัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยเน้นประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
ของทีม SRRT และท้องถิ่น ด้วยมาตรการควบคุมโรคเร็ว (3-3-1) เพ่ือตัดวงจรการแพร่เชื้อปูองกัน
ไม่ให้การระบาดเกิน 2 Generation ภายใต ้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 
แนวทางปฏิบัติที่ 4 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ปุวย 

พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ปุวย เพ่ือปูองกันการเสียชีวิต โดยร่วมมือกับกรมการแพทย์ ให้มีการ
สนับสนุนคู่มือมาตรฐานการรักษา และจัดระบบแพทย์ที่ปรึกษา และบูรณาการระบบการรักษา 
แบบสหสาขาวิชาชีพ 

 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  ด าเนินการในทุกจังหวัดและอ าเภอ 
5.1 กลุ่มเสี่ยง  ได้แก่  กลุ่มเด็กนักเรียน ช่วงอายุ 10 -14 ปี และช่วงอายุ 15 – 24 ปี 
5.2 พ้ืนที่เสี่ยง ได้แก ่6 ร ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงธรรม (ศาสนสถาน) โรงเรือน โรงงาน  
      และโรงแรม (สถานที่ท่องเที่ยว) 
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6. หน่วยงานด าเนินการ: 
6.1 ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
6.2 ส านักระบาดวิทยา 
6.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
6.4 ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1– 12 
6.5 สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
6.6 หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่ 

- กรมการแพทย ์
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ศูนย์สารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข 
- หน่วยงานเครือข่าย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 8 หน่วยงาน (กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาระบบเฝูาระวังโรค 
1. การเผยแพร่การพยากรณ์โรค
และการประเมินพ้ืนที่เสี่ยง 

ร้อยละของหน่วยงาน
ระดับอ าเภอมีการ
ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

500,000 500,000 500,000 - ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักโรคติดต่อน า
โดยแมลง 
- สสจ. 

 

2. หน่วยงานระดับจังหวัดและ
อ าเภอมีการติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือตรวจจับการ
ระบาดตามนิยามการเฝูาระวัง
โรค 

ร้อยละของหน่วยงาน
ระดับจังหวัดและ
อ าเภอที่มีการติดตาม
และวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือ
ตรวจจับการระบาด
ตามนิยามการเฝูา
ระวังโรค 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

2,000,000 2,000,000 2,000,000  

3. หน่วยงานระดับอ าเภอมี
ระบบการเฝูาระวังค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลาย (HI และ CI) ในชุมชน 
โรงเรียน โรงพยาบาล และศาสน
สถาน 

ร้อยละของหน่วยงาน
ระดับอ าเภอมี
รายงานการประเมิน
ค่าดชันีลูกน้ ายุงลาย 
(HI และ CI) ในชุมชน 
โรงเรียน โรงพยาบาล 
และศาสนสถาน 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 -สสจ. 
-สสอ. 

สคร./ 
สปคม. 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 การพัฒนาระบบการปูองกันโรค 
1. หน่วยงานระดับจังหวัดและ
อ าเภอมีการผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือของเครือข่ายให้จัดการ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นการ
จัดการพาหะน าโรคแบบ
ผสมผสาน IVM (อ าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็ง) 

ร้อยละของอ าเภอที่
ด าเนินการภายใต้
กลไกอ าเภอควบคุม
โรคเข้มแข็ง 
(DHS/DC) ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ตามกระบวนการ 
IVM 

ร้อยละ 
80 

 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ
100 

 

3,000,000 4,000,000 5,000,000 - สสจ./สสอ. - สคร./
สปคม. 

2. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
รู้จักวิธีการปูองกันตนเองและ
ร่วมมือในการควบคุมโรค 

ร้อยละของประชาชน
มีความรู้และการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องใน
การปูองกันตนเอง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

3,000,000 3,500,000 4,000,000 - ส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 

- ส านักสื่อสาร
ความเสี่ยงฯ 

- สคร./สปคม.
- สสจ./สสอ 

 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
1. การด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (War 
room) 

รอ้ยละของอ าเภอที่มี
การระบาดด าเนินการ
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินได้ตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 

- สคร./สปคม.
- สสจ./สสอ 

-รพ.สต 
-อปท/อบต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
2. การสอบสวนโรคในผู้ปุวยราย
แรก (Index case) และควบคุม
โรคเพ่ือการตัดวงจรการแพร่เชื้อ
อย่างรวดเร็วโดยก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับการฉีด
พ่นสารเคมีในบ้านผู้ปุวยและรอบ
บ้านผู้ปุวยตามมาตรการ 3-3-1 
และด าเนินการพ่นสารเคมีตาม
มาตรฐานให้ครอบคลุมรัศมี 
100 เมตรจากบ้านผู้ปุวย 
ภายใน 24 ชั่วโมง โดย
ด าเนินการอย่างน้อย 2 ครั้งใน
รอบ 7 วัน 

ร้อยละของอ าเภอที่
สามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ โดย
ไม่เกิน second 
generation 

ร้อยละ 
50 

 

ร้อยละ 
50 

 

ร้อยละ 
50 

 

500,000 500,000 500,000 - ส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 

- สคร./สปคม.
- สสจ./สสอ 

-รพ.สต 
 

3. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 
SRRT ระดับต าบล เพ่ือการเฝูา
ระวัง ปูองกันควบคุมโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 

ร้อยละของทีม SRRT 
ระดับต าบลได้รับการ
อบรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 

- สคร./สปคม.
- สสจ./สสอ 

-รพ.สต 
-อปท/อบต 
 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ปุวย 
1. พัฒนาคู่มือและแนวทางการ
รักษา (CPG) ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก 

ร้อยละของสถาน
บริการสาธารณสุขที่
ได้รับคู่มือและแนว

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

800,000 800,000 800,000 - ส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 

- กรมการแพทย์ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ทางการรักษา (CPG) 
ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก 

- กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

2. การจัดอบรมแพทย์จบใหม่ 
ให้มีความรู้เรื่องการวินิจฉัย 
รักษาและดูแลผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก 

ร้อยละของแพทย์จบ
ใหม่ที่ได้รับคู่มือแนว
ทางการรักษา 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

800,000 800,000 800,000  

3. การจัดระบบแพทย์ที่ปรึกษา
แบบสหสาขาวิชาชีพระดับ
จังหวัด 

ร้อยละของจังหวัดที่
จัดระบบแพทย์ที่
ปรึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

600,000 600,000 600,000  

4. การท า Dead Case 
Conference 

ร้อยละของผู้ปุวย 
เสียชีวิตด้วยโรค
ไข้เลือดออกได้รับ
การท า Dead Case 
Conference 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

500,000 500,000 500,000  
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แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคหนอนพยาธิ 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการควบคุมโรค

หนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชน โดยก าหนดพื้นท่ีในการพัฒนา ๒ แผนการพัฒนา ได้แก่ 1) พ้ืนที่แผนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  เรียกโดยย่อว่า แผน กพด. มีพ้ืนที่ด าเนินการ 52 จังหวัดทั่วประเทศ  
จ านวน 739 โรงเรียน กลุ่มเปูาหมายเป็นนักเรียนและเยาวชน และ 2) พ้ืนที่ในแผนภูฟูาพัฒนา จังหวัดน่าน 
ก าหนดกลุ่มเปูาหมายการพัฒนา ร้อยละ 100 ในนักเรียนและในประชาชน ครอบคลุม ๓2 โรงเรียน                  
๖๑ ชุมชน ทั้งนี้ทางส านักพระราชวังฯ บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริฯ ฉบับที่ ๔ เป็นแผนระยะยาว ๑o ปี เพ่ือผลักดันการพัฒนาได้ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมมากขึ้นเริ่ม
จากปี ๒๕๕o ถึงปี ๒๕๕๙ มีเปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร
และพ้ืนที่ภูฟูาพัฒนาให้มีโอกาสที่ดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้อย่างสมดุลทั้งร่างกาย                  
และจิตใจ กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยร่วมของส านักพระราชวังฯ รับผิดชอบกรอบการด าเนินงานควบคุม
โรคหนอนพยาธิให้บรรลุตัวชี้วัดที่ ๒๑ ลดความชุกโรคหนอนพยาธิในนักเรียนให้ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข                
และระดับความรุนแรงของโรคหนอนพยาธิอยู่ในระดับต่ าตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก ซึ่งส านักพระราชวังฯ 
ก าหนดการประเมินผลความส าเร็จของโครงการฯในปี ๒๕๕๙ 

     กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมควบคุมโรค โดยส านักโรคติดต่อทั่วไป รับผิดชอบโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในกรอบการด าเนินงานให้เกิดกิจกรรมการตรวจและรักษาโรคหนอนพยาธิ 
ตามมาตรฐานทางวิชาการ เพ่ือลดความชุก ความรุนแรงของปัญหา และการปูองกันโรคที่พบในท้องถิ่น
ทุรกันดาร สนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปูองกันตนเอง
จากการติดเชื้อ โดยการร่วมมือของชุมชน  เพ่ือเป็นการสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ที่ก าหนดเปูาหมายสูงสุดของแนวทางการพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสที่ดีขึ้น 
มีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้อย่างสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจมีความรอบรู้ เป็นคนที่มีคุณภาพ               
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติได้ ส านักโรคติดต่อทั่วไปจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชด าริฯ ต่อเนื่องในปี 2557 โดยมีเปูาหมายตัวชี้วัดลดความชุก
เหลืออย่างน้อยร้อยละ 10มีความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับต่ า และบรรลุเปูาหมายสู่โรงเรียนปลอดโรค
หนอนพยาธิภายในปี 2559 ตามท่ีส านักพระราชวังฯก าหนด ซ่ึงปี 2557 อัตราชุกของโรคหนอนพยาธิในล าไส้
ของนักเรียนในโครงการพระราชด าริฯ เท่ากับร้อยละ11.8ซึ่งลดลงจากปี  2556 (13.4) ในขณะที่อัตราชุกโรค
หนอนพยาธิในประชาชนพื้นที่โครงการภูฟูาพัฒนา จังหวัดน่านเท่ากับร้อยละ 20.91 ซึ่งลดลงจากปี 2556 เช่นกัน
อัตราชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนพบสูงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก นราธิวาส ปัตตานีและแม่ฮ่องสอน                
พบอัตราชุกสูงในนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟูาหลวง สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบ                  
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ผลการด าเนินงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามโครงการพระราชด าริฯ แสดงให้เห็น
แนวโน้มอัตราชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชน มีแนวโน้มลดลงแต่ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย             
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ที่วางไว้ ต้องพัฒนากลยุทธ์ มาตรการ และรูปแบบการด าเนินงานที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรมแบบบูรณาการการควบคุมโรคหนอนพยาธิและโรคมาลาเรียในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริฯ 
เพ่ือให้เห็นรูปธรรมของการด าเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชด าริฯ ต่อไป 
 

2. เป้าหมายลดโรค : 
ป ี2559  ลดอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนให้อยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 10 
ปี 2560 ลดอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนให้อยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 8 

       ป ี2561  ลดอัตราการติดเชื้อหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนให้อยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 6 
 
 

3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ:  
1. ร้อยละความครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยกลุ่มเปูาหมายนักเรียนและประชาชน 
2. ร้อยละความครอบคลุมของการรักษาตามมาตรฐาน 
 

 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การค้นหาผู้ปุวยและการรักษา 
4.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจวินิจฉัย 
4.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
4.4 สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการปูองกันควบคุมโรค 

 

5. พื้นที่เป้าหมาย :   
5.1  พ้ืนที่แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  มีพ้ืนที่ด าเนินการ 52 จังหวัดทั่วประเทศ     
      จ านวน 739 โรงเรียน กลุ่มเปูาหมายเป็นนักเรียนและเยาวชน  
5.2 พ้ืนที่ในแผนภูฟูาพัฒนา จังหวัดน่าน ก าหนดกลุ่มเปูาหมายการพัฒนา 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
6.1 กรมควบคุมโรค ; ส านักโรคติดต่อทั่วไป, ส านักระบาดวิทยา, ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1- 12, 

สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
6.2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

-   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
-   โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 
-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) 

6.3 กระทรวงศึกษาธิการ  
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 



[AUTHOR NAME] 
 

แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558   หน้า 193 
 

แผนปฏิบัติป้องกันโรคหนอนพยาธิ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การค้นหาผู้ปุวยและการรักษา 
1. การตรวจวินิจฉัยหนอนพยาธิ
กลุ่มเปูาหมายนักเรียนและ
ประชาชน 

ร้อยละความ
ครอบคลุม              
การตรวจวินิจฉัย
กลุ่มเปูาหมาย        
นักเรียนและ
ประชาชน 

80 
(นร.) 
60 

(ปชช.) 

80 
(นร.) 
60 

(ปชช.) 

100 
(นร.) 
60 

(ปชช.) 

2.5  2.5  2.5  - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 
-ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 
 

- โรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) 
-  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต) 
- โรงเรียนสังกัดสพฐ/
กศน. 2. จัดหายาและเวชภัณฑ์/แนว

ทางการรักษาและสนับสนุน
การด าเนินงานของจังหวัด 

ร้อยละการสนับสนุน
ยาและเวชภัณฑ์/
แนวทางการรักษา
และการด าเนินงาน
ของจังหวัด 

100 100 100 2  2 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจวินิจฉัย 
1.  จัดการอบรมพนักงานจุลทัศ

นกร หลักสูตรพนักงานจุลทัศ
กรใหม่/ฟ้ืนฟู 

ร้อยละของพนักงาน
จุลทัศนกรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การอบรม (ความรู้
ด้านทฤษฎีโรค
หนอนพยาธิ 60% 
และปฏิบัติการ 
80%) 

≥80 ≥80 ≥80 1.2  1.2  1.2  - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

-ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 
- โรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) 
-  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต) 
- โรงเรียนสังกัดสพฐ/
กศน. 

2.  ติดตาม/ประเมินผลคุณภาพ
การวินิจฉัย 

0.4 0.4 0.4 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคหนอนพยาธิ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
1. การประชุมชี้แจงตัวชี้วัด 

แนวทางและมาตรการการ
ด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าริฯ แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ. 
2560-2569) 

ร้อยละของโรงเรียนที่มี
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ        

≥70 ≥75 ≥80 - 3  - - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

 

- กรมอนามัย 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  การพัฒนาศักยภาพครู และ
พัฒนาผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุน 

0.5 0.5  0.5  -ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 
- โรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) 
-  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต) 
- โรงเรียนสังกัดสพฐ/
กศน. 

3.  นิเทศติดตามและสนับสนุน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

0.6  0.6  0.6  

4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

0.4  0.4  0.4  

5. เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพในนักเรียน 

0.3  0.3  0.3  

แนวทางปฏิบัติที่ 4 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการปูองกันควบคุมโรค 
1.  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนากับภาคี
ร้อยละของชุมชนที่มี
การด าเนินกิจกรรม

80 85 90 0.4  0.4  0.4  - ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- สคร./สปคม. 

-ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) 
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แผนปฏิบัติป้องกันโรคหนอนพยาธิ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
เครือข่าย พัฒนากระบวนการมี

ส่วนร่วมเพ่ือการ
ปูองกันควบคุมโรค 

 - โรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) 
-  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต) 
- โรงเรียนสังกัดสพฐ/
กศน. 

2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโรงเรียน 

ร้อยละของโรงเรียน 
ตชด.ผ่านประเมินผล
การพัฒนาตามเกณฑ์
การประเมินโรงเรียน 

ตชด.ในระดับดี 

80 85 90 0.8 0.8  0.8  

 
*** ความชัดเจนในแต่ละกิจกรรม   
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แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคพยาธิใบไมต้ับ 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคของคนยากจนที่ถูกละเลย เป็นโรคที่ปูองกันได้หากได้รับความร่วมมือกัน

อย่างจริงจัง เป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกยอมรับและจัดให้ เป็นเชื้อก่อโรคมะเร็งท่อน้ าดี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือการศึกษาระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับในปี 2539 2552 และ 2557 พบอัตรา
ความชุกทั่วไปประเทศเฉลี่ยร้อยละ 11.8 ร้อยละ 8.7 และร้อยละ 5.1 ตามล าดับ เมือพิจารณาในระดับ
หมู่บ้านพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราความชุกของโรคสูงที่สุด ถึงร้อยละ 85.2 ในระดับหมู่บ้าน
ภาคเหนือสูงสุดที่ 45.6 จากการประมาณการพบว่าคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 20 ล้านคนติดเชื้อหรือ
เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับกว่า 6 ล้านคน หรือนับเป็นหนึ่งในสามของประชากรในภูมิภาค สอดคล้องกับสถิติ
การเสียชีวิตของโรคมะเร็งท่อน้ าดีสูงสุดในปี  2548 เมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมาประมาณ 25,000 ราย คิดเป็น
อัตราการเสียชีวิต วันละ 70 ราย หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 3 ราย ในปี 2554 พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีและตับจ านวน 14,314 ราย ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นคนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือประมาณ 
7,539 ราย รองลงมา คือ ภาคเหนือ จ านวน 2 ,638 ราย และจากสถิติโรงพยาบาลศรีนครินทร์                    
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556 พบผู้ปุวยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดีรายใหม่มากกว่า 
1,765 ราย ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี โดยเป็นมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 63 (1,108 ราย) มะเร็งตับ  
ร้อยละ 18 (320 ราย) โดยประมาณร้อยละ 55 เกิดขึ้นกับประชากรวัยท างานที่เป็นหัวหน้าครอบครัว      
อายุระหว่าง 40 – 60 ปี ค่าใช้จ่ายในการรักษา (เฉพาะค่าผ่าตัด ICC) 80,000 บาท ต่อรายประมาณ 
1,960 ล้านบาท/ปี ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงและก่อนให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมเป็นอย่างมาก  

มะเร็งท่อน้ าดีของคนไทยโดยเฉพาะคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากอุปนิสัยที่ชอบ
รับประทานปลาน้ าจืดมีเกล็ดแบบสุกๆดิบๆโดยการปรุงอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ปลาร้าดิบ ก้อยปลา 
ส้มปลา ซึ่งมีระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchisviverrini) ที่อาศัยอยู่ที่ท่อน้ าดี ท าให้เกิดการ                
ติดเชื้อของพยาธิใบไม้ตับในท่อน้ าดีและเกิดการอักเสบเรื้อรัง ท าให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระเป็นจ านวนมาก     
มีการซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บของเซลล์เยื่อบุผิวท่อทางเดินน้ าดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการก่อมะเร็งอย่างช้าๆ              
โดยใช้เวลาประมาณ 20 – 30 ปี โดยผู้ปุวยที่แสดงอาการเป็นมะเร็งส่วนใหญ่มักเป็นระยะสุดท้ายซึ่งจะท าให้
รักษาไม่ทันท่วงที การปุวยตายด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ าดีปูองกันและรักษาได้หากค้นพบ
อาการแรกเริ่มได้เร็วและต้องด าเนินการแบบบูรณาการ โดยท าให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมการปูองกันมิให้มีการปนเปื้อนของอุจจาระในแหล่งน้ าทุกประเภท เพ่ือท า
ให้ปลาปลอดพยาธิ ปลูกฝังค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมให้กับทุกเพศและทุกกลุ่มวัยในการกินอาหารปรุงสุก 
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มพยาธิใบไม้ตับ มีระบบการเฝูาระวังปูองกันควบคุม
โรคโดยใช้ชุมชนและโรงเรียนเป็นฐาน โดยการรวมพลังความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพท่ีครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรอง รักษา การดูแลในชุมชน 
ตลอดจนระบบข้อมูลสุขภาพ แต่ที่ผ่านมาการด าเนินการแก้ไขปัญหายังไม่ต่อเนื่องจริงจัง ขาดความร่วมมือ
จากหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย ขาดความเอกภาพในการจัดวางระบบงาน ขาดความชัดเจน                



 
 

แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558   หน้า 197 

ของทิศทางนโยบาย ขาดการพัฒนาศักยภาพของระบบสุขภาพ รวมถึงระบบข้อมูลสุขภาพและที่ส าคัญ
ประชาชนขาดความตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัย จึงมีการผลักดันการก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติ จึงมีโอกาสที่ประเทศไทย  
จะก าจัดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ภายในระยะเวลา 10 ปี และปัญหาการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ าดี               
จะลดลงจ านวนลงมากกว่าครึ่งในอีกปี 20 ปีข้างหน้า จนกระทั่งไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข 

 

2. เป้าหมายลดโรค : อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับลดลงเหลือร้อยละ 5  

 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : ร้อยละของต าบลในการเฝูาระวัง คัดกรอง ปูองกันเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี (เปูาหมาย ร้อยละ 80 จาก 84 ต าบล 190 ต าบล 1100 ต าบล ในปี 2559 2560 
และ 2561 ตามล าดับ) 
 
 

4. แนวทางปฏิบัต ิ: 
4.1 การเฝูาระวังคัดกรองและการรักษา 
4.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจวินิจฉัย 
4.3   กระบวนการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4.4 การวิจัยและพัฒนา 
4.5  การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ 

 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :    
5.1  กลุ่มนักเรียนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่ 27 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ

6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ล าปาง พะเยา และอีก 20 จังหวัด             
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดสระแก้ว 
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6. หน่วยงานด าเนินการ : 
 หน่วยงานหลัก 

  กระทรวงสาธารณสุข  
 กรมควบคุมโรค ; ส านักโรคติดต่อทั่วไป, ส านักงานปูองกันควบคุมโรค (สคร) ที่ 1, 6-10 
 ส านักงานปลัดกระทรวง ; ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 27 แห่ง 

 หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่ 
 โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (cascap)   
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)                   

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการสึกาตามอัธยาศัย (กศน.) 
 กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงวัฒนธรรม 
 กรมประชาสัมพันธ์ 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
 ส านักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
 สถาบันวิจัยระบบสาธาณณสุข (สวรส.) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

 
 
 
 
 



[AUTHOR NAME] 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การเฝูาระวังคัดกรองและการรักษา 
1. ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
ส าหรับกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้
ตับ 

2. รักษาผู้ติดเชื้อทุกราย 

ร้อยละของต าบลใน
การเฝูาระวัง คัดกรอง 
ปูองกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี 

80 
(เปูา 
หมาย
84 

ต าบล) 

80 
(เปูา 
หมาย
190 
ต าบล) 

80 
(เปูา 
หมาย 

1,100 
ต าบล 

26  
 

20.5 
 

137.8 - สคร 6, 7, 8, 9 และ 
10 / สปคม. 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 - สปสช. 

โครงการแก้ไขปัญหา
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดี ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจวินิจฉัย 
1. อบรมพนักงานจุลทัศนกรใน

แต่ละพ้ืนที่ 
ร้อยละความครอบคลุม
ของพนักงานจลุทัศนกร
ในแต่ละต าบลที่ผา่น
มาตรฐานการตรวจ
วินิจฉัย 

80 80 80 0.70  
 

0.75  
 

4  
 

  

แนวทางปฏิบัติที่ 3 จัดกระบวนการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.  การจัดการเรียนการสอนใน

เด็กและเยาวชน 
ร้อยละของ 
โรงเรียนและ

ประชาชนในพื้นท่ี
เปูาหมาย มกีาร

จัดการเรียนการสอน
โรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี 

 

50 60 70 - 1.14 
 

7.21 
 

- กศน. 
- สพฐ. 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
- สคร./สปคม.
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ประชาชนติดพยาธิใบไม้ตับ
ได้รับสุขศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

        

3.  จัดหาแนวทาง/คู่มือ/รูปแบบ
เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
พฤติกรรมการกินปลาน้ าจืด
สุกด้วยความร้อน สร้าง
นวัตกรรมอาหารปลอดภัย
จากพยาธิ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การวิจัยและพัฒนา 
1. พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  -      - มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ส านักโรคติดต่อทั่วไป  

- สคร./สปคม. 2. จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัย 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

       

แนวทางปฏิบัติที่ 5 การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ 
1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการ

ก าจัดพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี ภายใต้ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป 

จ านวนข้อเสนอเชิง
นโยบายหรือข้อมูล
วิชาการ 
ที่เก่ียวข้อง 

2 2 2 0.5  0.5  0.5  - ส านักโรคติดต่อ
ทั่วไป  

- สคร./สปคม. 

- กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- สสส. 
- สปสช. 

2. ประสานความร่วมมือและจัด
ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 

3. การผลักดันขับเคลื่อนการ
ก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดีผ่านสมัชชาสุขภาพ 
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แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส เอ บี และ ซ ี

 

1. หลักการและเหตุผล : 
โรคตับอักเสบจากไวรัส เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ โดยโรคตับอักเสบจากไวรัสที่เป็นปัญหา

สุขภาพอย่างมาก ได้แก่ โรคตับอักเสบจากไวรัส เอ ซึ่งติดต่อทางอาหารและน้ า โรคตับอักเสบจากไวรัสบี                    
ซึ่งได้มีการใช้วัคซีนเพ่ือปูองกันโรคในเด็กมาเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี แต่ยังมีประชาชนที่อายุมากกว่า ๒๕ ปี 
จ านวนมากที่ยังเป็นพาหะของเชื้อและปุวยเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี คาดว่าอัตรา
ความชุกของโรคตับอักเสบจากไวรัส บี ในประชากรทั่วไป มีประมาณ ร้อยละ ๒ ส่วนเชื้อไวรัสตับอักเสบซี  
เป็นเชื้อไวรัสที่ก าลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรกลุ่มที่มีพฤติเสี่ยง เช่น การใช้เข็ม
ร่วมกับผู้อ่ืน และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ คาดว่าในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด มีอัตราความชุกของ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี สูงถึงร้อยละ 60 – 70 และในกลุ่มประชากรทั่วไปมีอัตราความชุกเท่ากับ      
ร้อยละ 8 - 9 

การด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน และใช้มาตรการด าเนินงานที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า และการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร น้ าดื่ม น้ าแข็ง สะอาด ศึกษาแนวทางการใช้วัคซีนปูองกันโรคไวรัสตับ
อักเสบ เอ ในส่วนของการปูองกันควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส บี นอกจากการใช้วัคซีนเพ่ือปูองกันโรคตับ
อักเสบจากไวรัส บี แล้ว ในกลุ่มผู้ปุวยโรคตับอักเสบจากไวรัส บี เรื้อรัง สามารถน าแนวทางการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสมาช่วยในการรักษาผู้ปุวย โดยผู้ปุวยสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสุขภาพต่างๆ ใน
การรักษาได้ และในการปูองกันควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส ซี ก็สามารถใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ปุวย                
ได้เช่นกัน 

กรมควบคุมโรค ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการเฝูาระวังปูองกันโรคและภัยสุขภาพ
ของประเทศ จ าเป็นต้องทบทวน ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานระยะสั้น  ระยะกลาง และระยะยาว                  
เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานระดับปฏิบัติการ สามารถ
ด าเนินการได้โดยการใช้ระบบเฝูาระวัง ตรวจจับ และควบคุมโรค 

 
 
 

2. เป้าหมายลดโรค :  
    ๒.๑ ลดอัตราปุวยโรคตับอักเสบจากไวรัส เอ ไม่เกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (รายละเอียด ตัวชี้วัด       
          ที่ส าคัญ แนวทางแผนปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส เอ พื้นที่เปูาหมาย  
          และหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ปรากฏในแผนปฏิบัติการควบคุม โรคตับอักเสบจากไวรัส เอ) 
    ๒.๒ ขยายบริการตรวจคัดกรอง โรคตับอักเสบจากไวรัส บี และ ซี และจัดบริการปูองกัน และรักษา 
          ผู้ปุวยตับอักเสบเรื้อรัง จากไวรัส บี และ ซี 
    2.3 รักษาระดับอัตราการเป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบ บี ในเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี ให้อยู่ในระดับไม่เกิน  
          ร้อยละ 0.12 
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3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
    3.1. อัตราการปุวยของโรคตับอักเสบจากไวรัสตับอักเสบ เอ ไม่เกินค่ามัฐยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
    3.2 มีการประสานงาน และขยายบริการ การตรวจคัดกรอง ผู้ปุวยโรคตับอักเสบจากไวรัส บี และ ซี    
          ในประชากรกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มทั่วไป 
    3.3 จ านวนผู้ปุวยโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส บี และ ซี ได้รับการรักษาเพ่ิมมากขึ้น 
    3.4 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนปูองกันโรคตับอักเสบจากไวรัส บี ในเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน 
          ครบ 3 ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 
 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 

โรคตับอักเสบจากไวรัส เอ  
4.1 การพัฒนาระบบเฝูาระวังและปูองกันแบบบูรณาการโดยงานควบคุมปูองกันโรค งานคุ้มครอง  
      ผู้บรโิภค งานระบาดวิทยาและงานสุขาภิบาลฯ ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
4.2 การพัฒนาระบบการค้นหาความเสี่ยงและผู้ปุวยอย่างรวดเร็ว 
4.3 การพัฒนาระบบการตอบสนองต่อการระบาดของโรคตับอักเสบจากไวรัส เอ  
4.4 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งการน า 
      วัคซีนปูองกันโรคไวรัสตับอักเสบ เอ มาใช้ และถ่ายทอดสู่เครือข่ายทุกภาคส่วน 

โรคตับอักเสบจากไวรัส บี และ ซี  
    ๔.5 จัดระบบการค้นหาผู้ปุวยโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส บี และ ซี และการประสานงานเพื่อส่งต่อ 
          ผู้ปุวยสู่ระบบการรักษาและส่งเสริมการปูองกัน 
    ๔.6 พัฒนาระบบเฝูาระวัง และฐานข้อมูลโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส บี และ ซี  
    ๔.7 พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการด าเนินงาน                
          เพ่ือการเข้าถึงบริการตรวจ ค้นหา การรักษา และการปูองกันควบคุม โรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส    
          บี และ ซี รวมทั้งโรคที่เป็นผลต่อเนื่องจากโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส ที่มีประสิทธิภาพ  
 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :   
5.1 จังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 
5.1 บริษัทผลิตน้ าแข็งและ/หรือผลิตน้ าบริโภคบรรจุเสร็จ ทุกจังหวัด 
5.2 ร้านขายส่งขายปลีก และร้านอาหารที่ใช้น้ าแข็งเป็นเมนู   
5.3 ร้านอาหารที่ใช้น้ าแข็งในงานเทศกาล  การท่องเที่ยว รถเร่ ฯลฯ 
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6. หน่วยงานด าเนินการ : 
๖.๑ กรมควบคุมโรค (ศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง 
      เพศสัมพันธ์ สถาบันบ าราศนราดูร ส านักระบาดวิทยา ส านักโรคติดต่อทั่วไป ส านักงานปูองกัน 
      ควบคุมโรค 1-12 และสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง) 
๖.๒ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานเขตสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 
      ศูนย ์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 
๖.๓ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง 
๖.๔ หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่  
      - สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย 
      - คณะแพทยศาสตร์ และ คณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ  
      - กรมการแพทย์ 
      - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
      - ส่วนราชการที่มีโรงพยาบาล (นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 
      - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส เอ) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาระบบเฝูาระวังและปูองกันแบบบูรณาการโดยงานควบคุมปูองกันโรค งานคุ้มครองผู้บริโภค  งานระบาดวิทยาและงานสุขาภิบาลฯ ในพื้นที่เปูาหมาย 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และระบบการประสานงาน 
 

-จ านวนโครงการ
ระดับส่วนกลางที่
บูรณาการควบคุม
ปูองกันโรค งาน
คุ้มครองผู้บริโภค  
งานระบาดวิทยาและ
งานสุขาภิบาลฯ 

 1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

   - กรมควบคุมโรค 
 
 
 

- กรมอนามัย 
- อ.ย. 
 
 
 

 -ร้อยละของจังหวัดที่
มีโครงการบูรณาการ
ร่วมกัน 

 60 70    - สสจ 
- กทม. 
- อปท 
- ปชส.จังหวัด 

- ศูนย์วิชาการเขต 
- ผู้ประกอบการ  
- ร้านอาหาร 
- การประปานคร

หลวงและภูมิภาค 
3. เฝูาระวังสิ่งแวดล้อม (ส้วม  

น้ าวัตถุดิบ ) อย่างน้อยด้วย 
rapid test และสุขนิสัยส่วน
บุคคลของแรงงานใน
โรงงานผลิตน้ าแข็งและ/หรือ
ผลิตน้ าบริโภคบรรจุเสร็จ 
พร้อมๆกับการตรวจสอบ 
post-marketing 

ร้อยละของโรงงาน
ฯลฯ ที่ได้รับการสุ่ม
เยี่ยมทุกครึ่งปี 

 45 55    - สสจ 
- กทม 
- อปท 
- การประปานคร

หลวงและภูมิภาค 
 

- ศูนย์วิชาการเขต 
- ผู้ประกอบการ 
-  ร้านอาหาร  



[AUTHOR NAME] 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส เอ) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
3. การปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยง
ที่อาจเป็นต้นตอของการปนเปื้อน
เชื้อและพิจารณาการปรับปรุง
การข้ึนทะเบียนโรงงาน 

ความครอบคลุมของ
โรงงานผลิตน้ า
น้ าแข็งเสี่ยงที่ได้รับ
การส ารวจและแก้ไข
ความเสี่ยงที่อาจเป็น
ต้นตอของการ
ปนเปื้อนเชื้อ 

 50 55    - สสจ 
- กทม 
- อปท 

 

4. การให้ความรู้แก่แรงงาน เรื่อง
สุขนิสัยส่วนบุคคล 

       - สสจ 
- กทม 
- อปท 
- ปชส.จังหวัด 

- ศูนย์วิชาการเขต 
- ผู้ประกอบการ 
- ร้านอาหาร 
- การประปานคร

หลวงและภูมิภาค 
5. การให้ความรู้ด้านการปูองกัน
โรคแก่ประชาชนทั่วไป และ
ประชาชนผู้เดินทางมาท่องเที่ยว
ในเทศกาลท่องเที่ยว/เทศกาล
อาหารโดยเฉพาะที่มีคนรวมอยู่
ประจ าจ านวนมากและผลิตน้ า
เอง/ซ้ือ: ค่ายทหาร หอพักน.ร./
นศ. พร้อมกับการเฝูาระวังการ
ปุวยในคน 

       - สสจ 
- กทม 
- อปท 
- ปชส.จังหวัด 

- ศูนย์วิชาการเขต 
- ผู้ประกอบการ 
- ร้านอาหาร 
- การประปานคร

หลวงและภูมิภาค 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส เอ) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 การพัฒนาระบบการค้นหาความเสี่ยงและผู้ปุวยอย่างรวดเร็ว 
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการ
เฝูาระวัง และพิจารณาส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมเพ่ือ
การตรวจยืนยันการระบาด 
ร่วมกับข้อมูลการปูองกันโรค 
และมีกิจกรรมการแก้ไขความ
เสี่ยง 

จ านวนครั้งของการ
วิเคราะห์ข้อมูลความ
เสี่ยงและมีกิจกรรม
ปูองกันโรค ในแต่ละ
จังหวัด 
 

 2 2    - สสจ 
- กทม 
- อปท 
 

 

2. การจัดท าทะเบียน รถเร่         - สสจ 
- กทม 
- อปท 

 

3. การเตรียมความพร้อมของ
การตรวจวินิจฉัยโรคยืนยันที่ 
รพท/รพศ. 

       - สสจ 
- กทม 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาระบบการตอบสนองต่อการระบาดของโรคตับอักเสบจากไวรัส เอ 
1 การสนับสนุนของหน่วยงาน
ส่วนกลางแก่จังหวัดที่มีการ
ระบาด (ตามเกณฑ์) โดยการ
ได้รับรายงานการสอบสวนโรค
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของจังหวัดที่มี
การรายงานผลการ
สวบสวนโรคแก่
ส่วนกลางเพ่ือการ
ควบคุมโรค 
 

 50 55    - กรมควบคุมโรค - อ.ย.   
- กรมอนามัย  
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
- กรมสบส. 



[AUTHOR NAME] 
 

แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558  หน้า 207 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส เอ) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
2. การสอบสวนโรคและควบคุม
โรค (เฝูาระวังโรคในผู้สัมผัสจน
พ้นระยะฟักตัวและการรักษา 
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ
ส่งไปจ าหน่ายในอ าเภออ่ืน) 

ร้อยละของผลส าเร็จ
ในการสอบสวนหา
แหล่งแพร่เชื้อ 
(source) ในจังหวัดที่
มีการระบาด 

 50 55    - สสจ 
- กทม 
- อปท 

 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อและถ่ายทอดสู่เครือข่ายทุกภาคส่วน 
4. แนวทางการด าเนินงานในการ
เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม โรคตับ
อักเสบจากไวรัส เอ รวมทั้ง
การศึกษาเพ่ือน าวัคซีนปูองกัน
โรคไวรัสตับอักเสบ เอ มาใช้ใน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของประเทศไทยที่ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนา 
 

จ านวนแนวทางการ
ด าเนินงานในการเฝูา
ระวัง ปูองกัน 
ควบคุมโรคตับอักเสบ
จากไวรัส เอ 
ที่ได้รับการปรับปรุง 
พัฒนา 

 1 1    - กรมคร. 
 

- อ.ย. 
- กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ 
- กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 



 

หน้า 208   แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ.2558  

แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส บี และ ซี) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 จัดระบบการค้นหาผู้ปุวยโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส บี และ ซี และการประสานงานเพ่ือส่งต่อผู้ปุวยสู่ระบบการรักษาและส่งเสริมการปูองกัน 
กิจกรรม ๑.๑ จัดระบบการ
ค้นหา และการประสานงานเพ่ือ
ส่งต่อผู้ที่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เข้ารับ
การตรวจคัดกรอง ภาวะการปุวย
เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง และรับ
การรักษาตามมาตรฐานและตาม
สิทธิในระบบประกันสุขภาพ 
 

-มีระบบการ
ประสานงานเพ่ือส่ง
ต่อผู้ที่ถูกตรวจพบว่า
ติดเชื้อตับอักเสบ บี 
และ ซี เข้ารับการ
ตรวจคัดกรองและ
รักษา 
-มีระบบการค้นหาผู้
ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี และ ซี 

77
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

77
จังหวัด 

 
 
 

77
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 

-การประชุมเพ่ือพัฒนาแนว
ทางการประสานงานเพ่ือการส่ง
ต่อผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี 
และ ซี มาตรฐาน และแนวทาง
การตรวจคัดกรอง และการรักษา 
โดยหน่วยงานส่วนกลาง และ
ผู้เชี่ยวชาญ จากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ๓ ครั้ง  

     0.15 
 

   

-การจัดพิมพ์ และเผยแพร่
เอกสารแนวทางการประสานงาน 

     0.4 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส บี และ ซี) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
การตรวจคัดกรอง และการรักษา 
การติดเชื้อตับอักเสบ บี และ ซี 
โรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส บี 
และ ซี โรคที่เป็นผลจากโรคตับ
อักเสบเรื้อรัง จากไวรัส บี และ ซี 
จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม  
-การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในระดับจังหวัด 
และ กทม.  

     0.5 
 

   

-การประชุมภายในจังหวัด
ระหว่างส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และ ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

     0.77 
 

   

-การประชุมภายในจังหวัด
ระหว่างส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามผลงานตาม
แนวทางการประสานงานเพ่ือการ
ส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี 

      0.77 
 

  



 

หน้า 210   แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ.2558  

แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส บี และ ซี) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
และ ซี เข้ารับการตรวจคัดกรอง 
และรับการรักษา 
-การนิเทศงานโดยหน่วยงาน
ส่วนกลาง สู่จังหวัด ๑๐ จังหวัด  

      0.2 
 

  

กิจกรรม ๑.๒ พัฒนาแนวทาง
ปูองกันการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี และ ซี ในประชากร
กลุ่มต่างๆ 
 

มีแนวทางการปูองกัน
การติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี และ ซี ใน
ประชากรกลุ่มต่างๆ 
อย่างน้อย ๑ ชุด 

อย่าง
น้อย 1 
ชุด 

อย่าง
น้อย 1 
ชุด 

อย่าง
น้อย 1 
ชุด 

     

-การประชุมเพ่ือพัฒนาแนว
ทางการปูองกันการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี และ ซี ใน
ประชากรกลุ่มต่างๆ  โดย
หน่วยงานส่วนกลาง และ
ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ๓ ครั้ง  

     0.15 
 

   

-การจัดพิมพ์ และเผยแพร่
เอกสารแนวทางการปูองกันการ
ติดเชื้อตับอักเสบ บี และ ซี 
จ านวน ๑,000 เล่ม 
 

     0.4 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส บี และ ซี) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในระดับจังหวัด 
และ กรุงเทพมหานคร ในงาน
ด้านการปูองกันการติดเชื้อตับ
อักเสบจากไวรัส บี และ ซี  

     0.5 
 

   

-การรณรงค์และการด าเนินงาน
เพ่ือปูองกันการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี และ ซี โดยจังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร  

     0.77 
 

   

-การประชุมเพ่ือทบทวนและ
พัฒนาแนวทางการปูองกันการ
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี 
ในประชากรกลุ่มต่างๆ  โดย
หน่วยงานส่วนกลาง และ
ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ๑ ครั้ง  

      0.05 
 

  

-การรณรงค์และการด าเนินงาน
เพ่ือปูองกันการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี และ ซี โดยจังหวัด 
และ  กรุงเทพมหานคร 
 

      0.77 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส บี และ ซี) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 พัฒนาระบบเฝูาระวัง และฐานข้อมูลโรคตับอักเสบเรื้อรัง จากไวรัส บี และ ซี 
กิจกรรม ๒.๑ การประชุมเพ่ือ
พัฒนาระบบเฝูาระวังการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และ
ระบบเฝูาระวังโรคตับอักเสบ
เรื้อรังจากไวรัส บี และ ซี รวมทั้ง
โรคที่เป็นผลจากการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี และ ซี 

ระบบเฝูาระวังการติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี 
และ ซี โรคตับอักเสบ
เรื้อรัง จากไวรัส บี 
และ ซี รวมทั้งโรคที่
เป็นผลจากการติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี 
และ ซี ในระดับชาติ 

1 
ระบบ 

1  
ระบบ 

1  
ระบบ 

     

-การประชุมเพ่ือพัฒนาระบบเฝูา
ระวังฯ โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
และผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง
และภูมิภาค จ านวน ๓ ครั้ง  

     0.3 
 

   

-การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจาก
จังหวัดที่เข้าร่วมการเฝูาระวัง
ระดับชาติ จากเขตสุขภาพ    
เขตละ ๑ จังหวัด และ กรุงเทพ 
รวม ๑๓ จังหวัด 

     0.26 
 

   

-การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเฝูา
ระวัง ๑๓ จังหวัด  

     0.13 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส บี และ ซี) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
-การวิเคราะห์ข้อมูลเฝูาระวัง       0.02 

 
   

-การจัดท ารายงานผลการเฝูา
ระวัง  

     0.1 
 

   

-การประชุมเพ่ือทบทวนระบบ
เฝูาระวังฯ โดยหน่วยงาน
ส่วนกลาง และผู้เชี่ยวชาญจาก
ส่วนกลางและภูมิภาค จ านวน ๑ 
ครั้ง  

      0.1 
 

  

-การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
น าเสนอผลและฟ้ืนฟูศักยภาพ
บุคลากรจากจังหวัดที่เข้าร่วมการ
เฝูาระวังระดับชาติ จากเขต
สุขภาพ เขตละ ๑ จังหวัด และ 
กรุงเทพ รวม ๑๓ จังหวัด 

      0.26 
 

  

-การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเฝูา
ระวัง ๑๓ จังหวัด  

      0.13 
 

  

-การวิเคราะห์ข้อมูลเฝูาระวัง        0.02 
 

  

-การจัดท ารายงานผลการเฝูา
ระวัง  

      0.1 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส บี และ ซี) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
กิจกรรม ๒.๒ การจัดท า
ฐานข้อมูลในระดับชาติ ที่
เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อตับ
อักเสบจากไวรัส บี และ ซี โรค
ตับอักเสบเรื้อรัง จากไวรัส บี 
และ ซี และ โรคที่เป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ บี และ ซี 

มีฐานข้อมูลการติด
เชื้อตับอักเสบจาก
ไวรัส บี และ ซี โรค
ตับอักเสบเรื้อรัง จาก
ไวรัส บี และ ซี และ 
โรคที่เป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บี และ ซี 

ฐานข้อมูล
ระดับชาต ิ

๑ ชุด 

ฐานข้อมูล
ระดับชาติ 

๑ ชุด 

ฐานข้อมูล
ระดับชาติ 

๑ ชุด 

     

-การประชุมเพ่ือออกแบบระบบ 
และ ฐานข้อมูล จากการเฝูาระวัง 
การศึกษาวิจัย และ ข้อมูลอ่ืนๆ 
ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข 
สังคมจิตวิทยา ผลการด าเนินงาน
ปูองกัน ควบคุม และการรักษา 
และอ่ืนๆ โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
ผู้เชี่ยวชาญ และ บุคลากรจาก
หน่วยงานต่างๆ จากส่วนกลาง
และภูมิภาค จ านวน ๓ ครั้ง  

     0.15 
 

   

-การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือบันทึกเข้าฐานข้อมูล และ
เผยแพร่  

      0.02 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส บี และ ซี) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
-การประชุมเพ่ือทบทวนและ
พัฒนาระบบและ ฐานข้อมูลจาก
การเฝูาระวัง การศึกษาวิจัย และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ทางด้านการแพทย์ 
สาธารณสุข สังคมจิตวิทยา ผล
การด าเนินงานปูองกัน ควบคุม 
และการรักษา และอ่ืนๆ โดย
หนว่ยงานส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญ 
และ บุคลากรจากหน่วยงาน
ต่างๆ จากส่วนกลางและภูมิภาค 
จ านวน ๑ ครั้ง  

      0.05 
 

  

แนวทางปฏิบัติที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือการเข้าถึงบริการตรวจ ค้นหา การรักษา และการปูองกันควบคุมโรค
ตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส บี และ ซี รวมทั้งโรคที่เป็นผลต่อเนื่องจากโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส ที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม ๓.๑ ด าเนินงาน
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ และแนวทางการ
ด าเนินงาน เพ่ือการเข้าถึงบริการ
การตรวจ ค้นหา การรักษา และ
การปูองกันควบคุม โรคตับ
อักเสบเรื้อรังจากไวรัส บี และ ซี 

รายงานผลการ
ศึกษาวิจัย 

อย่าง
น้อย  

๑ เรื่อง
ต่อปี 

อย่าง
น้อย  

๑ เรื่อง
ต่อปี 

อย่าง
น้อย  

๑ เรื่อง
ต่อปี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส บี และ ซี) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
รวมทั้งโรคที่เป็นผลต่อเนื่องจาก
โรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัส 
เช่น โรคตับแข็ง และมะเร็งของ
เซลตับ 
-ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย ใน
ประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
ตรวจ ค้นหา การรักษา และการ
ปูองกันควบคุม โรคตับอักเสบ
จากไวรัส บี และ ซี  

     0.5 
 

   

-ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย ใน
ประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
ตรวจ ค้นหา การรักษา และการ
ปูองกันควบคุม โรคตับอักเสบ
จากไวรัส บี และ ซี  

     0.5 
 

   

กิจกรรม ๓.๒ การประเมินผล
การด าเนินงานบริการตรวจ 
ค้นหา การรักษา และการ
ปูองกันควบคุม โรคตับอักเสบ
เรื้อรังจากไวรัส บี และ ซี รวมทั้ง
โรคที่เป็นผลต่อเนื่องจากโรคตับ
อักเสบเรื้อรังจากไวรัส เช่น โรค

รายงานผลการ
ประเมิน 
 

๑ 
ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัส (ไวรัส บี และ ซี) 
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ตับแข็ง และมะเร็งของเซลตับ 
-ค่าใช้จ่ายในการประเมินผล การ
จัดบริการตรวจ ค้นหา การรักษา 
และการปูองกันควบคุม โรคตับ
อักเสบจากไวรัส บี และ ซี  

      0.5 
 

  

-ค่าใช้จ่ายในการประเมินผล การ
จัดบริการตรวจ ค้นหา การรักษา 
และการปูองกันควบคุม โรคตับ
อักเสบจากไวรัส บี และ ซี  

      0.5 
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แผนปฏิบัติการ 
พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข  

 

1. หลักการและเหตุผล : 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญโรคหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นโรค            

ที่มีความส าคัญน้อยแต่บางพ้ืนที่มีการระบาดของโรคตลอดเวลา และการวินิจฉัยโรคจะอาศัยจากอาการของ
โรคและการตรวจร่างกายเบื้องต้น อาจจะไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีได้ ดังนั้นการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข (คนและสัตว์) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือที่จะช่วยให้การ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและการตรวจจับโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถด าเนินงานเฝูาระวัง 
ปูองกันและควบคุมโรคเพ่ือรับมือกับการระบาดของโรคท่ีอาจเกิดข้ึนในภายภาคหน้า 
 
 

2. เป้าหมายลดโรค : บูรณาการระบบห้องปฏิบัติการคนและสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ 
 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : ร้อยละของจังหวัดที่มีโครงการบูรณาการระบบห้องปฏิบัติการคนและสัตว์ 
 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
๔.๑ การพัฒนาศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศและนานาชาติ  (คนและสัตว์) 
4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข (คนและสัตว์) 
4.๓ การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข (คนและสัตว์) 
 

 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  ศูนย์ห้องปฏิบัติการ (คนและสัตว์) สังกัดของรัฐ เอกชน และทบวงมหาวิทยาลัย 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ: 
6.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
6.2 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ 
6.3 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
6.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ 
6.5 หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่ 

- ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
- ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) 
- ส านักควบคุมปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
- สถานเสาวภา 
- ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  



[AUTHOR NAME] 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศและนานาชาติ  (คนและสัตว์) 
1. การพัฒนาความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการส าหรับการ
สอบสวนโรค (Lab for 
investigation)   

จ านวนห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของประเทศ
และนานาชาติท่ี
สามารถตอบผล
เบ้ืองต้นได้ภายใน 8 
ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉิน 

   5  
 

5 
 

5 
 

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
- สถาบันบ าราศนราดูร 

- สป. (สสจ.) 
- กรมปศุสัตว์ (ปศจ.) 
- สถานเสาวภา 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

2. การจัดท า SOP/คู่มือ/
มาตรฐานต่างๆ/ ในระดับชาติ 
(National Guidelines)  ให้
ครอบคลุมโรคส าคัญ และทันสมัย 

วิธีการทดสอบ SOP/
คู่มือ/มาตรฐานต่างๆ 
ครอบคลุมโรคส าคัญ  

   2 
 

2 
 

2 
 

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
- สถาบันบ าราศนราดูร 

- ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

3. การจัดท า Laboratory 
Biosafety Guideline/National 
Laboratory Biosafety 
Guideline  

จ านวน Biosafety 
Guideline 

   2 
 

1 
 

1 
 

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 

- ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

4. โครงการจัดตั้ง National 
Repository และ Culture 
collection เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การตรวจอ้างอิง เฝูาระวัง พัฒนา
วัคซีนและผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของ
ประเทศ 

    180 
 

105 
 

147 
 

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ทาง
ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข 
(คนและสัตว์) 

จ านวนครั้งของการ
อบรม 

1 1 1 1.5  
 

1.5  
 

1.5  
 

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
 

-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์
- ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การทางสัตวแพทย ์
- สป. (สสจ.) 
- กรมปศุสัตว์ (ปศจ.) 
- สถานเสาวภา 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

2. การอบรมสัมมนา/ฝึกอบรม 
(coaching and mentoring) 
เพ่ือ 
 เสริมสร้างสมรรถนะด้าน

ห้องปฏิบัติการ 
 เสริมสร้างสมรรถนะด้าน 

biosafety และ biorisk 
 สร้างความเข้าใจในการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลทาง
ห้องปฏิบัติการ ทั้ง
ส่วนกลางและเครือข่าย 
 

    

2  
 

2  
 

2  
 

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
3. การจัดท า Training Modules 
ส าหรับเครือข่ายและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ (Technology 
transfer, in-country and 
international) 

     2  
 

2  
 

2  
 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข (คนและสัตว์) 
1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทาง
ห้องปฏิบัติการ (คนและสัตว์) 
ภายใต้หน่วยงานที่สังกัด 

ระบบเฝูาระวังโรคโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ (คนและ
สัตว์) ภายใต้หน่วยงานที่
สังกัด 

2 
(คนและสัตว์) 

60  
 

5  
 

1  
 

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
- กรมควบคุมโรค 
- กรมปศุสัตว์ 

 

2. โครงการประชุม/สัมมนา
เครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง
ห้องปฏิบัติการ 

จ านวนครั้งของการ
อบรม 

1 1 1 1.5  
 

1.5  
 

1.5  
 

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ 
 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การทางสัตวแพทย์ 
- สป. (สสจ.) 
- กรมปศุสัตว์ (ปศจ.) 
- สถานเสาวภา 
- ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

หมายเหตุ : เนื่องด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์บูรณาการ เพื่อพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการสาธารณสุขของประเทศให้รองรับโรคระบาดและ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559-2564 โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของห้องปฏิบัติการสาธารณสุขของประเทศ
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แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ( IHR, 2005) เป็นข้อตกลงที่มีสถานะเป็นกฎหมาย

ระหว่างประเทศได้รับการรับรองในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 58 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 
เจตนารมณ์ของ IHR คือ เพ่ือปูองกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ และภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข                  
(Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) โดยให้มีผลกระทบต่อการเดินทางและ
การค้าขายระหว่างประเทศให้น้อยที่สุด ส าหรับประเทศไทยรัฐมนตรีมีมติ เ ห็นชอบให้ประกาศใช้                   
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการด าเนินการให้บรรลุกฎอนามัยระหว่างประเทศ  

 ในปี 2558 ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศจ านวน 67 แห่ง และด าเนินการ
ประเมินโดยทีมจากส านักงานปูองกันควบคุมโรค ประเมินช่องทางในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยใช้คู่มือการประเมิน
สมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก (Core Capacities 
Assessment Tools: CCAT) ผลการประเมิน พบว่า 50 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับการพัฒนา            
อยู่ระดับปานกลาง (moderate functioning) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีช่องทางเข้าออกประเทศ (ที่มีด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ) จ านวน ๖8 แห่ง สังกัดกรมควบคุมโรค 61 แห่ง และสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 7 แห่ง โดยแบ่งเป็น ท่าอากาศยาน 17 แห่ง ท่าเรือ 18 แห่ง และพรมแดน 33 แห่ง             
ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามข้อก าหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 อย่างต่อเนื่อง              
โดยการพัฒนาช่องทางนั้นจะด าเนินการในรูปของคณะท างานประจ าช่องทางตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
๒๕58 เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค ทั้งในภาวะปกติ และสามารถ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. เป้าหมายลดโรค : ช่องทางเข้าออกประเทศทุกแห่งมีการพัฒนาสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศพ.ศ.2548 (IHR, 2005) 
 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : ร้อยละของช่องทางเข้าออกประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
พัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
และข้อก าหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และติดตามประเมินผล 
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5. พื้นที่เป้าหมาย :  ช่องทางเข้าออกประเทศ Point of entry (ท่ีมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ) จ านวน 68 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ท่าอากาศยาน 17 แห่ง ท่าเรือ 18 แห่ง                        
และพรมแดน 33 แห่ง 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
 หน่วยงานหลัก 

6.1 กรมควบคุมโรค 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักงานปูองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง  

6.2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

6.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ประกอบด้วย 
- กระทรวงคมนาคม (ปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะอนุกรรมการฯ) 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการบินพลเรือน (กรมท่าอากาศยาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) 
- กรมทางหลวง 
- กรมการขนส่งทางบก 
- กรมเจ้าท่า 
- ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมประมง 
- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- กรมอนามัย 
- กรมศุลกากร 
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัทท่าอากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน) 
- ส านักอนามัย /ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 

 หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่ 
- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
- ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
- ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อก าหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศพ.ศ.2548 และติดตาม
ประเมินผล 
1. พัฒนาสมรรถนะหลักของ
ช่องทางเข้าออกประเทศตาม
ข้อก าหนดกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 

ร้อยละของช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศที่มีการ
พัฒนาสมรรถนะ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
(แห่ง) 

80 
(55 
แห่ง) 

90 
(61 
แห่ง) 

100 
(68 
แห่ง) 

   - หน่วยงานตาม
โครงสร้าง
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ
ช่องทาง 
-กรมควบคุมโรค 
-ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

-หน่วยงาน
ภาคเอกชน 
 -อปท. 
-รัฐวิสาหกิจ  
-มูลนิธิภายใน
พ้ืนที่ 

- พัฒนาระบบโครงสร้ างการ
ติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร/การ
ประสานงานกั บหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้ อง เ พ่ื อการตรวจจั บ
เหตุการณ์ผิดปกติในช่องทางและ
รายงานข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือด าเนิน
มาตรการสาธารณสุขในช่องทาง 

   

- พั ฒนาระบบบริ การทาง
การแพทย์ เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาผู้เดินทางที่สงสัยปุวยด้วยโรค
ที่อาจแพร่ระบาด 

   

- พัฒนา ร ะบ บกา รส่ ง ต่ อ
ผู้ปุวยบริเวณช่องทางเข้าออก
ประเทศท่ีได้มาตรฐาน 
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- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ ตาม
ข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 

   15,160,000 37,195,000 40,894,000 

- จัดให้มีสิ่งแวดล้อมปลอดภัย
ที่ช่องทางเข้าออกประเทศ (น้ า 
อาหาร ขยะทั้งของแข็ง และ
ของเหลว) 

   

- ด าเนินการปูองกันควบคุม
พาหะน าโรคและแหล่งรังโรค
ภายในบริเวณช่องทางเข้าออก
ประเทศและพ้ืนที่รอบๆ อย่าง
น้อย 400 เมตร 

   

- จั ด ท า แผ น ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง
สาธารณสุขที่อาจก่อให้เกิดภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (PHEIC: Public Health 
Emergency of International 
Concern) และด าเนินการฝึกซ้อม
แผนฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
- การจัดให้มีพ้ืนที่/สถานที่ คัด
กรองผู้เดินทางที่ปุวย-สงสัย พ้ืนที่
ส าหรับแยกเพ่ือท าการเฝูาระวังผู้
เดินทางที่สงสัย และสัตว์ที่ปุวย-
สงสัยปุวยด้วย 

      

2. พัฒนามาตรฐานโครงสร้ าง
พ้ืนฐานด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน
ควบคุ มโรคของด่ านควบคุ ม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ 

จ านวนด่านควบคุมโรค
ฯ ที่ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

23 
แห่ง 

45 
แห่ง 

68 
แห่ง 

11,454,200 8,373,400  -กรมควบคุมโรค 
-ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

คณะท างาน
ประจ าช่อง
ทางเข้าออก 
 

3. ติดตาม และประเมินผลการ
พั ฒนาสมรรถนะหลั กช่ อ ง
ท า ง เ ข้ า ออกประ เทศตาม
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 และกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 

ร้อยละของช่องทาง
ทีไ่ด้รับการติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะช่องทาง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100    คณะท างานติดตาม
และประเมินผลการ
พัฒนาช่องทางเข้าออก
ประเทศ (ประกอบด้วย
หน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบข้อ 6.3 ) 

คณะท างาน
ประจ าช่อง
ทางเข้าออก 
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แผนปฏิบัติการ 
ดา้นการเฝ้าระวังโรคตดิต่อ 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
ตามท่ีกรมควบคุมโรคได้มีการจัดท าพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยบัญญัติให้มีการแจ้ง

โรคติดต่อที่เฝูาระวังตามมาตรา 31 ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือโรคระบาด
เกิดขึ้น ให้บุคลากรดังต่อไปนี้ คือ เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล 
ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ท าการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร และเจ้าของหรือ               
ผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนใด ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ดังนั้นจึง
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการเฝูาระวังโรคติดต่อ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเฝูาระวังโรคติดต่อ                  
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

2. เป้าหมาย :  
ประเทศไทยสามารถตรวจจับความผิดปกติในเหตุการณ์ส าคัญในโรคที่ต้องเฝูาระวังได้ครอบคลุมและทันเวลา
ตามเปูาหมาย ในประชากรทุกกลุ่ม 
 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 

๑. ทุกสถานพยาบาล และสถานชันสูตร (ห้องปฏิบัติการ) ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการแจ้ง กรณีที่มี
โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวังแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

๒. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานการเฝูาระวังและการแจ้งเหตุมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและทันเวลา
ตามท่ีระบุไว้ในแนวทางการรายงาน 

๓. จ านวนการแจ้งเหตุโรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวังแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยภาค 
ประชาชนและสถานประกอบการ 

 
4. แนวทางปฏิบัต:ิ 

๑. การพัฒนาความพร้อมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการเฝูาระวังโรคติดต่อ 
๒. การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ก าหนดมาตรการ และกระบวนการติดตามประเมินผล                         

ในการเฝูาระวังโรคติดต่อ 
๓. การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร ทุกภาคส่วนให้มีความสามารถในการด าเนินงาน                 

เฝูาระวังโรคติดต่อ 
๔. การด าเนินการเฝูาระวังโรคติดต่อและโรคติดต่ออันตราย 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย :  ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
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6. หน่วยงานด าเนินการ :  
 หน่วยงานหลัก 

6.1 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค ; ส านักระบาดวิทยา 
 ส านักงานปลัดกระทรวง ; ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

    6.2 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 หน่วยงานสนับสนุน 

6.3 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ;  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 

6.4 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
6.5 กระทรวงกลาโหม 
6.6 กระทรวงมหาดไทย ; กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
6.7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
6.8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
6.9 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
6.10 กระทรวงศึกษาธิการ ; ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย), สถานศึกษา 
6.11 ภาคเอกชน ; ห้องชันสูตรเอกชน 
6.12 กรุงเทพมหานคร ; ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
6.13 กระทรวงอุตสาหกรรม (โรงงาน) 
6.14 กระทรวงคมนาคม 
6.15 กระทรวงยุติธรรม ; กรมราชทัณฑ์ 
6.16 กระทรวงการต่างประเทศ  
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แผนปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การพัฒนาความพร้อมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ ระดับเขต จังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น โดยภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
1. จัดท าแนวทางและคู่มือ
ปฏิบัติการ ส าหรับประสานงาน
ระหว่างผู้ประสานงานหลักใน
การแจ้งข้อมูล 
 

1. ร้อยละของ
หน่วยงานเครือข่าย
ที่ร่วมด าเนินการ
จัดท าแนวทางและ
คู่มือปฏิบัติการ  

2. ร้อยละของความ
ครอบคลุมกลุ่มโรค
ต่างๆ ที่ได้มีการ
จัดท าแนวทางและ
คู่มือปฏิบัติการฯ 

80 
 
 
 
 
 
 

100 

  0.8 
 

  กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย/์  
สบส./สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน/กระทรวง 
กลาโหม/กระทรวง 
มหาดไทย/ 
กรมปศุสัตว์/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป์ุา และพนัธุ์
พืช/องค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชปูถัมภ์/
มหาวิทยาลยั/กรมประมง/
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น/ 

2. แต่งตั้งผู้ประสานหลักในการ
แจ้งข้อมูลในแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเฝูาระวัง
โรคติดต่อ 

จ านวนท าเนียบ
รายชื่อผู้ประสาน
หลักในการแจ้งข่าว
ในแต่ละหน่วยงานที่
เป็นปัจจุบัน 

1 1 1 0 0 0 กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย/์  
สบส./สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน/กระทรวง 
กลาโหม/กระทรวง 
มหาดไทย/ 
กรมปศุสัตว์/กรมอุทยาน
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แห่งชาติ สัตวป์ุา และพนัธุ์
พืช/องค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชปูถัมภ์/
มหาวิทยาลยั/กรมประมง/
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น/ 

3. ชี้แจงสถานพยาบาล/
หน่วยงานให้ทราบแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการแจ้งข้อมูลใน
กรณีท่ีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดข้ึนในสถานพยาบาล 
 

ร้อยละของหน่วยงาน
ทีส่ามารถด าเนินการ
เฝูาระวังได้ตาม
แนวทางท่ีก าหนด  

80   0 0 0 กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข 

สสจ./สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน/กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์/  
สบส./สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน/มหาวิทยาลัย/
กระทรวง 
กลาโหม/กระทรวง 
มหาดไทย 
 

แผนปฏิบัติการที่ 2 ส่งเสริมความมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศ รวมถึงภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
1. ชี้แจงการด าเนินงานของห้อง
ชันสูตรของสาธารณสุขและ 
ปศุสัตว์ เกี่ยวกับการรายงานเมื่อ
พบเชื้อก่อโรคอันเป็นสาเหตุของ
โรคติดต่ออันตราย 
 

สรุปรายงานการ
ประชุมการชี้แจง
ด าเนินงานของห้อง
ชันสูตรของ
สาธารณสุขและ 
ปศุสัตว์ฯ  

1   0.6  
 

  กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานห้องชันสตูรของ
กระทรวงสาธารณสุข/ 
กรมปศุสัตว์/ 
มหาวิทยาลยั/ 
โรงพยาบาลสัตว์ทุกแห่ง/
ห้องชันสูตรเอกชน 
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แผนปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายใน
หน่วยราชการอ่ืนๆนอกกระทรวง
สาธารณสุข/ประชาชน/เจ้าบ้าน/
อสม.ในชุมชนให้เข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งข่าวให้
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของหน่วยงาน 
สคร./สสจ.จัดอบรม
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในหน่วย
ราชการอื่นๆนอก
กระทรวงสาธารณสุข/
ประชาชน/เจ้าบ้าน/
อสม.ในชุมชนเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แจ้งข่าว 

50 85 90 1 
 

1.5 
 

2 
 

กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น/สสจ./ส านักงาน
เขตกรุงเทพฯ/กระทรวง 
ศึกษาธิการ(สถานศึกษา)/
กระทรวงอุตสาหกรรม
(โรงงาน)/กระทรวง
คมนาคม 
(การเดินทาง)/กรมประมง/
กรมราชทัณฑ ์

3. เผยแพร่ชื่อและอาการส าคัญ
ของโรคติดต่ออันตรายและ
โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวังให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานเฝูา
ระวังโรคติดต่อ ตลอดจน
แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการ
แจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย 
โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือ
โรคระบาดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับงานเฝูาระวัง
โรคติดต่อ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ได้รับสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ชื่อและ
อาการส าคัญของ
โรคติดต่ออันตราย
และโรคติดต่อที่ต้อง
เฝูาระวัง 

100   0.8  
 

  กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข/กรม
ปศุสัตว์/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป์ุา และพนัธุ์
พืช/องค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชปูถัมภ์/
มหาวิทยาลยั/กรมประมง/
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ โดย
ใช้วิธีการสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า 
และประสานงานแก่หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน และ
สถานประกอบการเก่ียวกับการ
เฝูาระวัง 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มาขอรับค าปรึกษา 
แนะน า เกี่ยวกับการ
เฝูาระวังปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ 

 65 75  0.1 
 

0.15 
 

กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข/
กรมควบคุมโรค/ส านัก
ระบาดวิทยา/สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 การพัฒนา องค์ความรู้ นวัตกรรม ก าหนดมาตรการ และกระบวนการติดตามประเมินผล ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาปรับปรุงระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อให้สามารถเก็บข้อมูลในมิติต่างๆ ที่ส าคัญได้อย่างครอบคลุม และทันเวลา 
1. จัดท าระบบบันทึกข้อมูลแจ้ง
ข่าวโรคติดต่อและระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานเฝูาระวังคน ด่าน สัตว์
ปุา และชายแดน 

จ านวนฐานข้อมูลการ
แจ้งข่าวที่มีการ
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานเฝูาระวัง 

 100  1 
 

  กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กรมปศุสัตว์/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช 

2. พัฒนาระบบความปลอดภัย
ของข้อมูลการเฝูาระวังโรค 
 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีระบบการจัดการ
ปูองกันความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

 65 75  0.1 
 

0.15 
 

กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กรมปศุสัตว์/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช/มหาวิทยาลัย/
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น/กทม. 

3. ประเมินระบบเฝูาระวังการ
แจ้งข่าว 

จ านวนรายงานผล
การประเมินระบบ

  100   3 
 

กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น/สสจ./ส านักงาน
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- ระบบเฝูาระวังของ
สถานพยาบาลของรัฐ (รวมถึง
หน่วยงานเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย/กระทรวงกลาโหม) 
เอกชน และสถานชันสูตร 
เขตละ 10 แห่ง 
- คุณภาพการแจ้งข่าวของ
เครือข่ายในหน่วยราชการอ่ืนๆ
นอกกระทรวงสาธารณสุข/
ประชาชน/อสม.ในชุมชน เขตละ 
10 แห่ง 
 

การแจ้งข่าวในแต่ละ
เขต 

เขตกรุงเทพฯ/กระทรวง 
ศึกษาธิการ
(สถานศึกษา)/กระทรวง
อุตสาหกรรม(โรงงาน)/
กระทรวงคมนาคม 
(การเดินทาง)/กรมประมง/
กรมราชทัณฑ์ 

แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงมาตรการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อให้ทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ 
1. แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญในการ
ก าหนดชื่อและอาการส าคัญของ
โรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝูาระวังตลอดจนก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งใน
กรณีท่ีมีโรคติดต่ออันตราย 
โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือ
โรคระบาดเกิดขึ้น 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะ
ผู้เชี่ยวชาญในการ
ก าหนดชื่อและอาการ
ส าคัญของโรคติดต่อ
อันตรายและโรคติดต่อ
ท่ีต้องเฝูาระวัง 
สรุปรายงานการ
ประชุมคณะ

1 
ฉบับ 

 
 
 
 
 
 

  5,000 
บาท 

  กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานมหาวิทยาลัย/
กรมอ่ืนๆสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข/หน่วยงาน
ระหว่างประเทศ 
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 ผู้เชี่ยวชาญและ

คณะท างานในแต่ละ
ครั้งของการประชุม 

1 ฉบับ 

2. ทบทวนแนวปฏิบัติการเฝูา
ระวังโรคติดต่อส าหรับ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
และคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 
 

มีแนวปฏิบัติการเฝูา
ระวังปูองกันควบคุม
โรคติดต่อส าหรับ
คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครท่ี
ผ่านการทบทวนให้
เป็นปัจจุบัน 

 1 ฉบับ   0.5 
 

 กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข/
มหาวิทยาลัย/กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น/กทม. 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร ทุกภาคส่วนให้มีความสามารถในการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
1. พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ
เครือข่ายงานเฝูาระวังคน ด่าน 
สัตว์ปุาชายแดน และภาค
ประชาชนให้เข้าใจหลักเกณฑ์
และวิธีการแจ้งข่าวให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

จ านวนหลักสูตรเพิ่ม
ศักยภาพเครือข่าย
งานเฝูาระวังคน ด่าน 
สัตว์ปุาชายแดน และ
ภาคประชาชน 

1 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมปศุสัตว์/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป์ุา และพนัธุ์
พืช/องค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชปูถัมภ์/
มหาวิทยาลยั/กรมประมง/
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
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๒. การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการ
ระบบเฝูาระวังโรคติดต่อระดับ
เขตและระดับจังหวัด 

ร้อยละของเขตและ
จังหวัดที่สามารถ
ด าเนินการเฝูาระวัง
โรคได้ตามมาตรฐาน 

50 80 100 ๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

  

3. จัดท าหลักสูตรการศึกษาให้มี
เรื่องการรายงานโรคติดต่อใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ในสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 

 ร้อยละของ
สถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้น
ไป ในสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่ในหลักสูตร
การศึกษามีเรื่องการ
รายงานโรคติดต่อ 

 80 90  0.5 
 

0.5 
 

กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

แนวทางปฏิบัติที่ ๔ การด าเนินการเฝูาระวังโรคติดต่อและโรคติดต่ออันตราย 
1. การด าเนินการเฝูาระวัง
โรคติดต่อและโรคติดต่ออันตราย 
ด้วยวิธีส ารวจและการเฝูาระวัง
เฉพาะพ้ืนที่ 
 

จ านวนรายงานผล
การเฝูาระวัง
โรคติดต่อและ
โรคติดต่ออันตราย 

50 
 

๗5 
 

100 
 

๕๐  
 

๕๐  
 

๕๐  
 

กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมปศุสัตว์/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช/องค์การสวน
สัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์/
มหาวิทยาลัย/กรม
ประมง/กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการ 
ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
              ความมั่นคงทางสุขภาพ คือ รากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ แต่สถานการณ์ที่ผ่านมา               
มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศชาติหลายด้าน เช่น การสูญเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ด้วยกรมควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบระบบปูองกันและควบคุมโรคของประเทศ 
สถาบันบ าราศนราดูร ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมควบคุมโรค มีภารกิจส าคัญในการให้การวินิจฉัย ดูแลรักษา ควบคุม 
ปูองกันและกักกันผู้ปุวยโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โรคติดต่ออุบั ติ ใหม่ อุบัติซ้ า                          
และโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาส าคัญ  เช่น เชื้อดื้อยา รวมทั้งเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการให้แก่สถานพยาบาล
อ่ืนเพ่ือให้ระบบปูองกันและควบคุมโรคในโรงพยาบาลของประเทศมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพ                     
และความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยแยกโรค ระบบการควบคุมโรคติดเชื้อที่ต้องคัดกรองผู้ปุวยโรคติดเชื้อ                   
ที่จะแพร่กระจายออกจากผู้ปุวยทั่วไป ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีโรคระบาด 
                 ดังนั้นการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถให้หน่วยบริการสุขภาพมีทีมงานวินิจฉัย การดูแลรักษา
ปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคที่เป็นภัยทางสาธารณสุข มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญสามารถดูแล
ผู้ปุวยโรคติดเชื้อได้ตามมาตรฐานสากลทุกด้าน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
ควบคุมโรค เพ่ือเปูาหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากการปุวยด้วยโรคติดต่อ และปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ
โรคติดต่อ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปุวย และปกปูองประชาชนจากโรคติดต่อ จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการดูแลรักษาผู้ปุวยขึ้น 
 
 
 

2. เป้าหมายลดโรค : พัฒนาการดูแลรักษาผู้ปุวยให้มีคุณภาพดีขึ้น ให้อัตราตายจากโรคติดต่อลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ :  
อัตราปุวยตายของโรคติดต่อส าคัญลดลง ร้อยละ 80 (ฐานเปรียบเทียบ พ.ศ. 2558) 
 
 
4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การพัฒนาสถาบันบ าราศนราดูรเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคติดเชื้อตามแผนการด าเนินงาน                      
ตามแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ  
4.2 โครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล และระบบส่งต่อผู้ปุวยโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพ  
4.3 จัดท าคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส าหรับห้องปฏิบัติการโรคติดต่ออันตราย 
4.4 การพัฒนาทมีบุคลากรสุขภาพเพ่ือการรักษาพยาบาลผู้ปุวย 
4.5 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้ปุวยโรคติดต่อ 
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5. พื้นที่เป้าหมาย :  พ้ืนที่ 4 แห่ง (ในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
ภาคละ 1 แห่ง) 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
 หน่วยงานหลัก : โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และสถาบันบ าราศนราดูร 

กรมควบคุมโรค 
 หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่ 
      - ส านักงานปูองกันควบคุมโรค 
      - สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
      - ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
      - สถานบริการสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ 
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แนวทางปฏิบัติที่ 1  โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ตามแผนการด าเนินงานตามแผนยกระดับความมั่นคง และความเป็นเลิศด้านควบคุม
โรคของประเทศ 
1.1 จัดสร้างห้องแยกโรคความ
ดันลบ (AIIR) 2 ห้อง 

สถานบริการที่ดูแล
รักษาผู้ปุวยโรคติดต่อ
อันตรายร้ายแรง มี
ความพร้อมด้าน
โครงสร้าง อาคาร  
สถานที่ และ
เครื่องมือเพ่ือการ
รักษาพยาบาลผู้ปุวย
โรคติดต่ออย่างมี
ประสิทธิภาพจ านวน
อย่างน้อย 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 2 ห้อง   5   -กรมควบคุมโรค 
-สถาบันบ าราศนราดูร 

- สคร./สปคม. 
- ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
- สถานบริการสุขภาพ 
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ 

1.2 จัดสร้างหอผู้ปุวยแยกโรค
ความดันลบ (AIIR) 

 8 ห้อง   45   

1.3 จัดสร้างศูนย์เฝูาระวังและ
กักกัน (QuarantineCenter)  
ผู้สัมผัส ใกล้ชิดผู้ปุวยโรคติดต่อ
อุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง 

  1 แห่ง   400  

1.4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง   4.915    
1.5 เครื่องช่วยหายใจชนิด
ควบคุมด้วยปริมาตร และความ
ดัน 
 

2 
เครื่อง 

3 
เครื่อง 

3 เครื่อง 2.4  3.6  3.6  

1.6 เครื่องล้างไตทางหลอดเลือด
ด าชนิดต่อเนื่อง (CRRT 
Machine) 

 1 
เครื่อง 

  1.2   

1.7 เครื่องเฝูาระวังสัญญาณชีพ 1 
เครื่อง 

  1.2    
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1.8 เครื่องตรวจวิเคราะห์สาย
พันธุ์เชื้อจุลชีพ (Mass 
Spectrometer)   

 
 

  1 เครื่อง   8.5  

1.9 เครื่องตรวจวิเคราะห์สาร
พันธุกรรมอัตโนมัติ (Automatic 
Real time PCR) 
 

  1 เครือ่ง 
 
 
 

  2.5  

แนวทางปฏิบัติที่ 2 โครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล และระบบส่งต่อผู้ปุวยโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพ (เปูาหมาย13 เขตบริการสุขภาพ ในปี 2561 จะด าเนินการน าร่อง
จ านวน 4 แห่ง) 
1. โครงการพัฒนาระบบการ
รักษาพยาบาล และระบบส่งต่อ
ผู้ปุวยโรคติดต่อให้มี
ประสิทธิภาพ ใน 13 เขตบริการ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนศูนย์การ
รักษาพยาบาล และ
ระบบส่งต่อผู้ปุวย
โรคติดต่อที่มี
ประสิทธิภาพ 

  น าร่อง  
4 แห่ง 
(ภาคละ 
1 แห่ง) 
เปูาหมาย
13 เขต
บริการ
สุขภาพ 

  1๐๐  -กรมควบคุมโรค 
-สถาบันบ าราศนราดูร 

- สคร./สปคม. 
- ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
- สถานบริการสุขภาพ 
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ 
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แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 3 จัดท าคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส าหรับห้องปฏิบัติการโรคติดต่ออันตรายเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ 
1.จัดท าคู่มือความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรคติดต่อ
อันตรายเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับห้องปฏิบัติการทั่ว
ประเทศ 

จ านวนแนวทาง/
คู่มือ/มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ
โรคติดต่ออันตราย 

 ≥ 1 
เรื่อง 

  ๐.4   -กรมควบคุมโรค 
-สถาบันบ าราศนราดูร 

- สคร./สปคม. 
- สถานบริการสุขภาพ 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การพัฒนาทีมบุคลากรสุขภาพเพ่ือการรักษาพยาบาลผู้ปุวย ประกอบด้วย ทีมดูแลหลัก 1 ทีม และทีมส ารอง 1 ทีมต่อโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

1. ฟื้นฟูความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

บุคลากรสุขภาพที่
ผ่านการอบรมการ
พัฒนาทีมบุคลากร
สุขภาพเพ่ือการ
รักษาพยาบาลผู้ปุวย 

  400 คน   3  กรมควบคุมโรค 
สถาบันบ าราศนราดูร 
สคร./สปคม. 

สถานบริการสุขภาพ 

แนวทางปฏิบัติที่ ๕ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้ปุวยโรคติดต่อทั่วไป 
1. ปรับปรุงมาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ปุวยโรคติดต่อให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง  

จ านวนมาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ปุวยโรคติดต่อที่
ได้รับการปรับปรุง 

    1  1  1. ราชวิทยาลัย 
2. กรมการแพทย์ 
3. กรมควบคุมโรค 

 

2. การผลักดันมาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ปุวยโรคติดต่อสู่การ
ปฏิบัติ 

ร้ อยละของผู้ ปุ ว ย
โรคติดต่อได้รับการดูแล
รักษาตามมาตรฐาน 

    ๓  ๓  1. ราชวิทยาลัย 
2. กรมการแพทย์ 
3. กรมควบคุมโรค 
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๓. โรงพยาบาลต่างๆ ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานและระบบการ
จัดการภายในเพื่อให้สามารถ
ดูแลรักษาผู้ปุวยโรคติดต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๓๐  ๓๐    

๔. การจัดตั้ง fever clinic ใน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ทั่วไปขึ้นไป 

ร้อยละของโรงพยาบาล
ระดับโรงพยาบาลทั่วไป
ขึ้นไปที่มี Fever clinic 

    ๕  ๕    

1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล
ผู้ปุวย  โรคติดต่อ ดังนี้ 
1.1 จัดอบรมหลักสูตรการดูแล
รักษาผู้ปุวยโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
1.2 จัดอบรมหลักสูตร Lab 
safety officer in Medical Lab 
1.3 จัดอบรมหลักสูตร Lab 
Biosafety and practice for 
handing EID Specimen 

1.ร้อยละความพึง
พอใจของเครือข่ายที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะฯ 
2. ร้อยละของ
เครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมจาก
กลุ่มเปูาหมายที่
ก าหนด 

 ≥ 80 
 
 
 
 
 
≥ 80 

≥ 80 
 
 
 
 
 
≥ 80 

 1.5  1.5  1.กรมควบคุมโรค 
2.สถาบันบ าราศนราดูร 

- สคร./สปคม. 
- สถานบริการสุขภาพ 
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แผนปฏิบัติการ 
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
            “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” (Public Health Emergency) หมายถึง เหตุการณ์การเกิดโรค              
หรือภัยคุกคามทางสุขภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต อาจเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติไม่เคยพบมาก่อน              
มีผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พ้ืนที่อ่ืน หรือท าให้เกิดจ ากัดการเคลื่อนที่ของผู้คน
หรือสินค้า โดยภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขมีแนวโน้มที่จะพบได้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยที่เกิดจาก
โรคติดต่อเนื่องจาก ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจจับการ
ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศที่อาจมีการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อได้ง่ายขึ้น เป็นต้น ในอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขซึ่งเป็นโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง เช่น โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนก               
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคติดเชื้อไวรัส              
อีโบลา เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ                   
เพ่ือลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนปูองกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 

การจัดการภาวะฉุกเฉินเป็นกระบวนการที่ใช้ในการเตรียมความพร้อม และรับมือโรคติดต่อ                  
หรือระบาดซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations 
Centers, EOC) เป็นสถานที่ส าหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์ และกลุ่มภารกิจต่างๆ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกัน
เตรียมความพร้อมในภาวะปกติ และปูองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข                 
และยงัเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสั่งการ ประสานความร่วมมือ และจัดสรรทรัพยากรให้แก่ทีมปฏิบัติการ เพ่ือที่จะ
สามารถท างานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่นกัน ดังนั้นปัจจัย             
ที่จะสามารถท าให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสามารถจั ดการกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้                     
อย่างมีประสิทธิภาพ และปูองกันควบคุมโรคไม่ให้มีการระบาดอย่างมาก ได้แก่ 1) บุคคลากรที่ได้รับการฝึกฝน
แล้ว 2) เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และ 3) ระบบการท างาน                   
แผนส าหรับเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 

2. เป้าหมาย:  
มีระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคติดต่อได้อย่างรวดเร็ว 
เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ในปี 256๑ 
 

3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
1. ร้อยละของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

ในแต่ละระดับ 
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อติดเชื้อจากการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
3. ร้อยละของโรคติดต่อซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสามารถควบคุมได้ตามเปูาหมายไม่เกิน 2 เท่า 
    ของระยะฟักตัว 
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4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงระบบ                    
     การท างานและแผนส าหรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
4.2 พัฒนาและเตรียมความพร้อมส าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค                                  

และดูแลรักษาผู้ปุวยโรคติดต่ออันตราย 
4.3 พัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพ 

 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับและภาคีเครือข่าย 

 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
6.1 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 

- ส านักระบาดวิทยา 
- ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
- สถาบันบ าราศนราดูร 

              - ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 
              - สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 

6.2  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
- ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 13 

6.3  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
6.4  กรุงเทพมหานคร  
6.5  หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่ 

 - กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย 
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แผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงระบบการท างานและแผนส าหรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
1. จัดให้มี/ปรับปรุงห้องศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้มีพ้ืนที่
เพียงพอ มีห้องส าหรับการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่อย่างเหมาะ
ในแต่ละระดับ 

ร้อยละของเขตบริการ
สุขภาพ/จังหวัดท่ีมี
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน 

ระดับเขต 
 
 

154 77 77 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักระบาดวิทยา/
ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 100 100 100 

ระดับจังหวัด 
50 75 100 

2. วางแผนและจัดหาอุปกรณ์
สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสาร
ส ารอง ระบบส ารองไฟเป็นต้น 
ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน 

ร้อยละของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินในแต่ละระดับ
ท่ีมีอุปกรณ์สนับสนุน
ด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นตา
มาตรฐานท่ีก าหนด 

50 75 100 7.7 3.85 3.85 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักระบาดวิทยา/
ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

๓. พัฒนากรอบภาพรวมการ
ด าเนินงานและการแบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ทีมงานต่างๆ ภายใต้ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ของ 
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

มีการพฒันากรอบ
ภาพรวมการด าเนินงาน
และการแบ่งบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของทีมงานต่างๆ
ภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ 
 

มี 
 
 
 
 
 

 

มี 
 
 
 
 
 

 

มี 
 
 
 
 
 

 

3.85 1.92 3.85 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
๔. พัฒนากลไกการประสานงาน/
การท างานร่วมกัน และการ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินในแต่ละระดับ
สามารถประสานงาน 
และการเชื่อมโยง
ข้อมลูได้ตามาตรฐาน 

50 75 100 3.85 1.92 1.92 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๕. พัฒนาหลักสูตร และจัดการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดต้าม
มาตรฐานการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ 

ร้อยละของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินระดับเขต/
จังหวัดมี จนท. ที่มี
ทักษะตามมาตฐาน
ปฏิบัติอย่างเพียงพอ 

๑๐ ๕๐ ๑๐๐ 3.85 1.92 1.92 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๖. พัฒนาจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและคู่มือต่างๆ ในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
แต่ละกลุ่มงานภายใตร้ะบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 

จ านวนกลุ่มภารกิจที่
จัดท ามาตรฐานการ
การปฏิบัติงานและ
คู่มือการปฏิบัติงาน 

๔ ทุกกลุ่ม ทุก
กลุ่ม 

3.85 1.92 1.92 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๗. พัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจเพ่ือ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานภายในศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

จ านวนเกณฑ์การ
ตัดสินใจเพ่ือ
ด าเนินการต่างๆที่
พัฒนา 

-- 10 10 3.85 1.92 1.92 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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แผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
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2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
๘. จัดท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่องของภารกิจองค์กร และ
แผนระดมทรัพยากรก าลังคนเพ่ือ
ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินและภาคสนาม 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องที่มีแผน
บริหารความต่อเนื่อง
ของภารกิจองค์กร 
 
 

50 75 100 3.85 1.92 1.92 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๙. ด าเนินการฝึกซ้อมและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการและ
แผนบริหารความต่อเนื่องของ
ภารกิจองค์ และแผนสนับสนุน
ทรัพยากรก าลังคน พร้อมสรุป
บทเรียน และน าบทเรียนที่ได้มา
ปรับปรุงแผนฯ 

จ านวนครั้งของการ
ด าเนินการฝึกซ้อม
แผนต่อปตี่อศูนย์
ปฏิบัติการฯ 
 
 
 
 

อย่าง
น้อย 1 
ครั้งต่อ

ปี 
 

อย่าง
น้อย 1 
ครั้งต่อ

ปี 

อย่าง
น้อย 2 
ครั้งต่อ

ปี 

3.85 3.85 7.7 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

10. จัดให้มีการสรุปบทเรียนหลัง
การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์ฯ ทุกครั้ง เพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ปรับปรุงสมรรถนะการด าเนินงาน 

ร้อยละของการ
ปฏิบัติการที่มีการ
สรุปบทเรียนหลังการ
ปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง
กับศูนย์ทุกครั้ง 
 
 
 

85 90 95 1.92 1.92 1.92 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



[AUTHOR NAME] 
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แผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 พัฒนาและเตรียมความพร้อมส าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค และดูแลรักษาผู้ปุวยโรคติดต่ออันตราย 
1. จัดท า และพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของการปฏิบัติงาน
สอบสวนควบคุมโรค 

ร้อยละของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินในแต่ละระดับ
ที่มีการจัดท า และ
พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 

80 90 100 6.16 0.77 0.77 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

สถาบันบ าราศนราดูร/
ส านักระบาดวิทยา/
ส านักโรคติดต่อทั่วไป/
ส านักโรคอุบัติใหม่ 

2. ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 
และฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สอบสวนควบคุมโรคในหน่วย
ควบคุมโรคติดต่อทุกระดับให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการสอบสวน
ควบคุมโรคได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ 

100 100 100 3.85 3.85 3.85 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

สถาบันบ าราศนราดูร/
ส านักระบาดวิทยา/
ส านักโรคติดต่อทั่วไป/
ส านักโรคอุบัติใหม่ 

3. จัดเตรียมเตรียมชุดอุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล
ส าหรับโรคติดต่อให้พร้อมใช้ กับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสอบสวน
ควบคุมโรคในหน่วยควบคุม
โรคติดต่ออย่างเพียงพอ 
 

มีการเตรียมชุด
อุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคล
ส าหรับโรคติดต่อให้
พร้อมใช้ครอบคลุม
ทั้งหมด 

มี 

 

 

 

 

มี มี 154 154 154 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป/
ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
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แผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
4. จัดให้มีการปูองกันโรคให้กับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
เช่น วัคซีน ยาต้านพิษ ยา หรือ
เวชภัณฑ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โรคติดต่อ เป็นต้น 

มีการเตรียมการ
ปูองกันโรคให้กับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อได้
ครอบคลุมทั้งหมด 

มี 

 

 

 

 

 

มี มี 77 77 77 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป/
ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินส าหรับโรคติดต่อส าคัญที่
มีโอกาสเกิดขึ้น ส าหรับการ
ปฏิบัติในทุกระดับ (บรรจุ
โรคติดต่อที่ส าคัญเป็นส่วนหนึ่ง
ในแผนปฏิบัติการส าหรับทุกภัย
อันตราย, All-Hazards Plan) 

ร้อยละของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินในแต่ละระดับ
ที่มแีผนปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินส าหรับ
โรคติดต่อส าคัญ 

60 80 100 9.24 3.08 3.08 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2. จัดท า ทบทวน ปรับปรุง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ควบคุมโรคติดต่อ และคู่มือต่างๆ 
ในการด าเนินการประเมิน

จ านวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและคู่มือ
ต่างๆ ที่ไดจ้ัดท า 
ทบทวน ปรับปรุง 

๕ 
 

5 5 3.85 1.92 1.92 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



[AUTHOR NAME] 
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แผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
วิเคราะห์สถานการณ์ และ
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
3. จัดให้มีทีมตระหนักรู้
สถานการณ์เพ่ือติดตามประเมิน
และวิเคราะห์สถานการณ์ และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของจังหวัด/
เขตท่ีมีทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ 

60 80 100 9.24 3.08 3.08 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักระบาดวิทยา/
ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

4. อบรมให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะด้านประเมินวิเคราะห์
สถานการณ์ ส าหรับทีมตระหนัก
รู้สถานการณ์แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในทีม
ตระหนักรู้
สถานการณ์ที่ได้รับ
การอบรม 

50 75 100 7.7 3.85 3.85 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักระบาดวิทยา/
ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

5. มีการจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
(Incident Action Plan, IAP)  
ส าหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ของโรคติดต่ออันตราย 

ร้อยละของการ
ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินของ
โรคติดต่ออันตรายมี 
IAP 

100 100 100 3.85 3.85 3.85 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

6. หน่วยควบคุมโรคติดต่อ
สามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถจ ากัด
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขด้านโรคติดต่อได้

ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับ
แจ้งจนถึงการ
ด าเนินการตอบโต้
ควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย 

ภายใน 
12

ชั่วโมง 

ภายใน 
6

ชั่วโมง 

ภายใน 
6

ชั่วโมง 

77 77 77 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานคร 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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แผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
อย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน 
 
7. มีการจัดการสรุปบทเรียนโดย
เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติการในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาหา
แนวทางและมาตรการเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป 

ร้อยละของการตอบ
โต้โรคติดต่ออันตราย
ที่มกีารสรุปบทเรียน 

100 100 100 1.92 1.92 1.92 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานครฯ 

ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน/กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
กรมการแพทย์/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 7. ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน คู่มือต่างๆ และ
แผนเผชิญเหตุจากการสรุป
บทเรียนเพื่อการแก้ไขปัญหาใน
ครั้งต่อไป 

มีการปรับปรุง 
พัฒนา มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือต่างๆ 
และแผนเผชิญเหตุ
จากการสรุปบทเรียน 
 

มี 
 

 

 

 

 

มี มี 1.92 1.92 1.92 กรมควบคุมโรค/เขต
สุขภาพ/สสจ./
กรุงเทพมหานครฯ 
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แผนปฏิบัติการ 
สื่อสารความเสี่ยง 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค มีบทบาทหน้าที่ในการสื่อสาร

ความเสี่ยงที่ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และทันเวลาทันต่อสถานการณ์แก่ประชาชน โดยน าข้อมูลโรคและภัย
สุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรค รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งมีพฤติกรรมในการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ส าม า รถปู อ ง กั น ตน เ อ ง จ ากก า ร เ จ็ บปุ ว ย  ซึ่ ง น อก จ าก จะค า นึ ง ถึ ง โ ร คแล ะภั ย สุ ขภ า พแล้ ว   
จะต้องค านึงถึงผลกระทบจากโรคและภัยสุขภาพเหล่านั้น รวมทั้งต้องรับฟังประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
ทั้งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม นโยบายและเศรษฐกิจ โดยวิธีการ
สื่อสารความเสี่ยง สามารถสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงแต่ละคนโดยตรง หรือผ่านครอบครัว 
หรือ ชุมชนพวกเขาก็ได้ รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ  เช่น หนังสือพิมพ์  
โทรทัศน์ เว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ และเครือข่าย เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ 
ทัศนคติที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม มีคุณภาพได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
 

2. เป้าหมายลดโรค :  
             ประชาชนมีความรู้ เข้าใจ มีความตระหนัก และลดความตระหนก เรื่องโรคติดต่อ โรคระบาด  
และภัยสุขภาพ รวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการปูองกันควบคุมโรค อันจะส่งผลให้ปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขลดน้อยลง 

 
 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 

เป้าหมายการลดโรค ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
3.1.  ร้อยละของประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความตระหนัก เรื่องโรคติดต่อ โรคระบาด 
และภัยสุขภาพที่ถูกต้อง 

86 88 90 

3.2 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด 
และภัยสุขภาพ 

78 80 82 
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4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การเฝูาระวัง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่อ โรคระบาด 

             และภัยสุขภาพ 
4.2 การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด  
     และภัยสุขภาพ 

        4.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการสื่อสารความเสี่ยง 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  ทั่วประเทศ 

 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- กรมควบคุมโรค โดย ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ส านักวิชาการ สคร. 
ที่ 1-12 และสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 

- ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ส านักสารนิเทศ 
 หน่วยงานสนับสนุน เช่น 

6.1 กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.2 กระทรวงศึกษาธิการ โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ 
6.4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
6.5 กระทรวงกลาโหม  
6.6 ส านักนายกรัฐมนตรี โดย กรมประชาสัมพันธ์ 
6.7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.8 กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมการแพทย์ 
6.9 อ่ืนๆ 
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แผนปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 หน่วยงานหลัก สนับสนุน 

แนวทางปฏิบัติที่ 1 การเฝูาระวัง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่อ โรคระบาด และภัยสุขภาพ 

1. การเฝูาระวัง ควบคุม ติดตาม 
ข่าว โฆษณาทางสื่อการตลาด 
และการส่งเสริมการขายทุก
รูปแบบ   

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
 

จ านวนครั้งในการเฝูา
ระวังข้อมูลข่าวสารโรค
และภัยสุขภาพช่องทาง
สื่อสารต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
อ่ืนๆ  

220 
ครั้ง 

220 
ครั้ง 

220 
ครั้ง 

2  2  2  ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก
สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ  

ส านักวิชาการ
ฯ/ สคร./สป
คม./ กรม
ประชา 
สัมพันธ์ 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาดและภัยสุขภาพ 

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
 

- จ านวนครั้งในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  
- จ านวนครั้งในการ
ประเมินการรับรู้
ประชาชน (ดีดีซีโพล) 

220 
ครั้ง 

7 ครั้ง 

220 
ครั้ง 

7 ครั้ง 

220 
ครั้ง 

7 ครั้ง 

 
 

1  

 
 

1  

 
 

1  

ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก

- 
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แผนปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 หน่วยงานหลัก สนับสนุน 

สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 

3. การจัดการความเสี่ยงในการ
ปูองกันควบคุมโรคติดต่อ โรค
ระบาดและภัยสุขภาพ 

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดการความเสี่ยง ฯ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

1 1  1  ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก
สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 

- 

4. การตอบโต้ข่าว โฆษณา และ
การส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ 
ที่ส่งผลต่อการปูองกัน ควบคุม
โรคติดต่อ เช่น การตอบโต้จาก
โฆษณาแอบแฝง เป็นต้น 

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
- ร้อยละของ
ประชาชนมี

ร้อยละของข่าวที่
ด าเนินการตอบโต้และ
ส่งผลส าเร็จ 

80 85 90 1 1  1  ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก

เครือข่าย
สนับสนุน 
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แผนปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 หน่วยงานหลัก สนับสนุน 

พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องในการ
ปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพ 

สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และภัยสุขภาพ 
1. การจัดท าและทบทวน

แผนปฏิบัติการและแนว
ทางการสื่อสารความเสี่ยงและ
การประชาสัมพันธ์ในการเฝูา
ระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
โรคระบาดและภัยสุขภาพ 
(รายชื่อโฆษกและวิทยากร 
ประเด็นสาร ข่าวแจก ท าเนียบ
สื่อมวลชน) 

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
- ร้อยละของ
ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องในการ
ปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาด 
และภัยสุขภาพ 

จ านวนแผนปฏิบัติการ
และแนวทาง ด้านการ
สื่อสารความเสี่ยงฯ 

1 แผน 1 แผน 1 แผน 2  2  2  ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก
สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 

เครือข่าย
สนับสนุน 
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แผนปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 หน่วยงานหลัก สนับสนุน 

2. การก าหนดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในการปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาดและภัย
สุขภาพ 

- ร้อยละของ
ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องในการ
ปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพ 

จ านวนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในการปูองกัน
ควบคุมโรค 

1 
 

1 1    ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก
สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 

เครือข่าย
สนับสนุน 

3. การจัดการความรู้ สื่อความรู้ 
และฐานข้อมูลด้านการสื่อสาร
ความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์
ที่สนับสนุนการเฝูาระวัง 
ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
 

- จ านวนฐานข้อมูลโรค
และภัยสุขภาพ  
- จ านวนสื่อต้นแบบ 

5 ฐาน 
 

12 
เรื่อง 

5 ฐาน 
 

12 
เรื่อง 

5 ฐาน 
 

12 
เรื่อง 

- 
 

1.2  

- 
 

1.2  

- 
 

1.2  

ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก
สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 

- 
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แผนปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 หน่วยงานหลัก สนับสนุน 

4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง
ทางตรง ทางอ้อม เช่น รณรงค์
สร้างกระแสสังคม สื่อสาร
สาธารณะ และการตลาดเชิง
สังคม (Social Marketing) 

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
 

- รอ้ยละของประชาชนมี
ความรู้เรื่อง โรคติดต่อ ฯ 
- จ านวนประชาชนที่รับรู้
ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่อ 
โรคระบาด 
 

86 
 

100 
ล้าน

รายสื่อ 

88 
 

100 
ล้าน

รายสื่อ 

90 
 

100 
ล้าน

รายสื่อ 

10  10  10  ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก
สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 

เครือข่าย
สนับสนุน 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการสื่อสารความเสี่ยง 

1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ด้านการสื่อสารความเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ์ ในการปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
 

จ านวนกลไกที่มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการสื่อสารความเสี่ยงฯ 

1 กลไก 1 กลไก 1 กลไก 2  2  2  ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก

เครือข่าย
สนับสนุน 
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แผนปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 หน่วยงานหลัก สนับสนุน 

สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 

2. พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการ
สื่อสารความเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ์ ที่สนับสนุนงาน
เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม
โรคติดต่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่
และบริบทงานที่รับผิดชอบ 
- ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ 
- เอกชน 
- ประชาชน และ อสม. 
- สื่อมวลชน 

1. ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
 

ร้อยละของเครือข่ายที่
ได้รับการพัฒนาด้านการ
สื่อสารความเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ์ 

80 85 90 3  3  3  ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก
สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 

เครือข่าย
สนับสนุน 

3. ฝึกอบรมบุคลากรด้านสื่อสาร 
ความเสี่ยง รวมทั้งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ที่
ถูกต้องในการเฝูาระวัง ปูองกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ 
- ระดับผู้บริหาร 
- ระดับผู้ปฏิบัติ 

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
- ร้อยละของ
ประชาชนมี

- จ านวนครั้งที่มีการ
ฝึกอบรม 
 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1  1  1  ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก

- 
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แผนปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 หน่วยงานหลัก สนับสนุน 

พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องในการ
ปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ โรค
ระบาด และภัย
สุขภาพ 

สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 

4. การส่งเสริมการวิจัยและการ
พัฒนาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนการ
เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม
โรคติดต่อ 

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมี
ความตระหนัก เรื่อง
โรคติดต่อ โรคระบาด 
และภัยสุขภาพที่
ถูกต้อง 
- ร้อยละของ
ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องใน
การปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ โรคระบาด 
และภัยสุขภาพ 

จ านวนผลงานวิจัยด้าน
การสื่อสารฯ 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 1  1  1  ระดับประเทศ:  
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกระทรวง:  
กรมควบคุมโรค/ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ระดับกรม: ส านัก
สื่อสารฯ/ ส านัก
สารนิเทศ 
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แผนปฏิบัติการ 
สนับสนุนและการบริหารจัดการ 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
การสนับสนุนและการบริหารจัดการส่งก าลังบ ารุง (Logistics) ถือเป็นภารกิจสนับสนุนการ

ด าเนินงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญและจ าเป็นต่อการปูองกันควบคุมโรคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือปกปูองประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพตลอดจนลดผลกระทบ             
ที่อาจเกิดขึ้นทางด้านสุขภาพ ซึ่งและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพียงพอ             
ต่อความต้องการตามความเหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ที่ได้มาตรฐานการส่งก าลังบ ารุงเพ่ือการสนับสนุนงาน
ตามภารกิจนั้นประกอบด้วยการจัดหาและการกระจายเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี โดยสนับสนุน              
ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมอนามัย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานปูองกันควบคุมโรคทั้ง 13 แห่ง ส านักระบาดวิทยาส านักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น รวมถึง
หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กระทรวงกลาโหม เป็นต้น นอกจากการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยังรวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับสถานการณ์ทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้เป็นการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการวัคซีนให้มีวัคซีนที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการในพ้ืนที่ ได้อย่างรวดเร็ว            
ทันต่อสถานการณ์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการส่งก าลังบ ารุงเพ่ือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข เช่น การพัฒนาคลังวัคซีนส ารองในส่วนภูมิภาค เป็นต้น 
 

2. เป้าหมาย : สามารถส่งก าลังบ ารุงและสนับสนุนเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี เพ่ือการด าเนินงาน
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ             
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอต่อความต้องการตามความเหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ 
และได้มาตรฐาน 
 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
3.1 ร้อยละของหน่ วยงานที่ ขอสนับสนุน ได้ รั บ เวชภัณฑ์วั สดุ อุปกรณ์  และสาร เคมี  ครบถ้ วน  
      ถูกต้องและเพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ 
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 
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4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 จัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีให้ เพียงพอต่อความต้องการตามความ 
       เหมาะสมในแต่ละ เหตุการณ์ทั้ ง ในภาวะปกติ และภาวะฉุ ก เฉิ นทางด้ านการแพทย์และ 
       สาธารณสุข 
4.2  ส่งก าลังบ ารุงและสนับสนุนเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีเพ่ือการด าเนินงานทั้งในภาวะปกติ                  
       และภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
๔.๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งก าลังบ ารุง 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :   
5.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการ 
     สาธารณสุข เป็นต้น  
5.2 หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมปศุสัตว์  กรมปูองกันและบรรเทา 
     สาธารณภัย กระทรวงกลาโหม เป็นต้น 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ: 
6.1 หน่วยงานหลัก  

- กรมควบคุมโรค 
       - ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน  ส านักบริหารการสาธารณสุข 
       - กรมอนามัย 
       - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
6.2 หน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินการ ได้แก่ 
      - ส านักงานปูองกันควบคุมโรค 1-12  
      - สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
      - กองทุนยาและเวชภัณฑ์วัคซีน (สปสช.) 
      - องค์การเภสัชกรรม 
      - ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
      - กระทรวงกลาโหม  
      - กรมการแพทย์ 
      - WHO 
      - กระทรวงมหาดไทย  
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แผนปฏิบัติการสนับสนุนและบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 จัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี ให้เพียงพอต่อความต้องการตามความเหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ 
1. ส ารวจความต้องการ ก าหนด
รายการและปริมาณขั้นต่ าของ 
    เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และ
สารเคมี 

ร้อยละของรายการ
เวชภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ และสารเคมี
ที่จัดหาได้ตามแผนที่
ก าหนด 

100 100 100 113,400,500 
 

  - กรมควบคุมโรค 
- กรมอนามัย 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

- สปสช. 
- อย. 
- องค์การเภสัชกรรม 
- กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- WHO 
- กระทรวงกลาโหม 
 
 

2. ด าเนินการส ารวจ รวบรวม
ยอดคงคลังของเวชภัณฑ์ วัสดุ 
    อุปกรณ์ และสารเคมี 
3. จัดท าแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์
วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 
4. จัดซื้อ/จัดหาตามแผนฯ 
5. จัดเก็บ เวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ 
และสารเคมี ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 ส่งก าลังบ ารุงและสนับสนุนการด าเนินงานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
1. กระจายเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ 
และสารเคมี ให้หน่วยงานที่ขอ
สนับสนุน 

1. ร้อยละของ
หน่วยงานที่ขอรับ
การสนับสนุน ได้รับ
เวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ 
และสารเคมีครบถ้วน 
ถูกต้อง 

≥95 ≥95 ≥95    - กรมควบคุมโรค 
- ส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน 
- กรมอนามัย 
- กรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- สปสช. 
- องค์การเภสัชกรรม 
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แผนปฏิบัติการสนับสนุนและบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
ภายในระยะเวลาที่
สามารถตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ได้ 

 
 

2. ร้อยละความพึง
พอใจของหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน
เวชภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ และสารเคมี 

≥90 ≥90 ≥90    - กรมควบคุมโรค 
- กรมอนามัย 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

- องค์การเภสัชกรรม 
- สปสช. 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งก าลังบ ารุง 
1. พัฒนาคลังวัคซีนส ารองใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
1) ด้านบุคลากร 
2) ด้านระบบการขนส่ง 
3) ด้านโครงสร้างคลังวัคซีน 
4) ด้านระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลวัคซีนและเวชภัณฑ์ 

จ านวนคลังวัคซีน
ส ารองได้มาตรฐาน
ระบบลูกโซ่ความเย็น
ตามองค์การอนามัย
โลก(WHO) ก าหนด  

- 5 แห่ง - - 4,000,000 

 
- - กรมควบคุมโรค 

 
- สคร./สปคม. 

2. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลวัคซีนและเวชภัณฑ์ 
และระบบลูกโซ่ความเย็นของ
ประเทศ เป็นระบบ On-line 
system 

การบริหารจัดการ
ข้อมูลวัคซีนและ
เวชภัณฑ ์On-line 
system  1 ระบบ 
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แผนปฏิบัติการสนับสนุนและบริหารจัดการ  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
1) ออกแบบพร้อมติดตั้งระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลคลัง
วัคซีนและเวชภัณฑ์ (On-line 
system)  

- 1 
ระบบ 

- - 550,000 

2) อบรมการใช้งานระบบให้กับ
เภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบของส านักงานปูองกัน
และควบคุมโรค ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

จ านวนผู้แทนของ
หน่วยงานได้รับการ
อบรมการใช้งาน
ระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลคลัง
วัคซีนและเวชภัณฑ์ 
(On-line system) 

- 13 
แห่ง 

- - - 300,000   

3) บ ารุงรักษาระบบรายปี      50,000 50,000   
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แผนปฏิบัติการ 
ติดตามประเมินผล 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
            คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ก าหนดนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝูาระวังปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ตามมาตรา 14 (1) และกรมควบคุมโรคเป็น
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการคณะกรรมการด้านวิชาการและคณะอนุกรรมการ มีอ านาจหน้าที่จัดท า
แผนปฏิบัติการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ ตามมาตรา 
19 (3) โดยได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ    
เมื่อแต่ละหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายด าเนินการร่วมสนับสนุนสู่การปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมาย จะต้องด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทางติดตามประเมินผลที่ก าหนดไว้ กระบวนการ
ติดตามและประเมินผลเป็นไปตามมาตรา 19 (5) ที่สามารถแสดงผลส าเร็จตามเปูาหมายได้ การติดตามและ
ประเมินผล ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมระดับกรม ได้จัดท าแผนก ากับติดตามและประเมินผลภายใต้คณะอนุกรรมการก ากับติดตาม
และประเมินผล กรมควบคุมโรคซึ่งมีผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป เป็นประธานและผู้อ านวยการส านัก/
กอง/กลุ่มจากทุกหน่วยงานเป็นคณะท างานฯ เข้าร่วมก าหนดแนวทาง ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการติดตามและประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้าและผลส าเร็จของ
การด าเนินงานรวมทั้งเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน น าเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการด าเนินงานหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
 
2. เป้าหมาย: ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติ.โรคติดต่อ 
พ.ศ.2558  
 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
1. จ านวนจังหวัดที่มีการด าเนินงานติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตาม 
    แนวทางท่ีก าหนด  
2. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดต่อคณะกรรมการ   
    โรคติดต่อแห่งชาติ 
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4. แนวทางปฏิบัติ : พัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผล 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :   
5.1 ส่วนกลาง (ส านักวิชาการสังกัดกรมควบคุมโรค) 
5.2 ส่วนภูมิภาค (ส านักงานปูองกันควบคุมโรค, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ : 
6.1 หน่วยงานหลัก 

- คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร   
- ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 

6.2 หน่วยงานสนับสนุน 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด 
- ส านักงบประมาณ 
- ส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมควบคุมโรค 
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แผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผล  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1  
1. แต่งตั้งหรือทบทวน

คณะท างานก ากับติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
o ระดับชาติ 
o ระดับจังหวัด/กทม. 

จ านวนจังหวัด ที่มีการ
ด าเนินงานติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่อน
พรบ.โรคติ ดต่ อ พ.ศ 
2558 ตามแนวทางที่
ก าหนด 

77 77 77 - - - กรมควบคุมโรค 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
ส านักอนามัย กทม. 

ส านักวิชาการอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง 
ส านักงบประมาณ 
ส านักนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข 
 2.จัดท าหรือทบทวนแผนก ากับ

ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานฯ  

o ระดับชาติ 
o ระดับจังหวัด/กทม. 

77 77 77 - - - 

3. ประชุมชี้แจงระบบติดตาม
ประเมินผล ให้กับหน่วยงานร่วม
ด าเนินการในแต่ละระดับรายเขต
บริการสุขภาพ   
o ประเด็นการติดตามและ

ประเมินผล (ตัวชี้วัดและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ) 

o เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล (รวมถึง

    2.6 
 

 กรมควบคุมโรค สคร./สปคม. 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
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แผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผล  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ติดตามประเมิน) 

o วิธีการติดตามและ
ประเมินผล 

o  กรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

4. คกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม 
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
ใน พรบ.โรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 
o จัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
o รายงานสถานการณ์

โรคติดต่อหรือโรคที่ไม่
ทราบสาเหตุที่อาจเป็น
โรคระบาดในพ้ืนที่ 

o แต่งตั้งคณะท างาน
ประจ าช่องทางเข้าออก             
ตามมาตรา 23 

o รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

 

ร้อยละของ
คณะกรรมการฯ
จังหวัด/กทม.ที่มีการ
ด าเนินการตามพรบ.
โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 

50 60 70    คณะกรรมการฯจังหวัด/
กทม. 

ส านักงานเขตตรวจ
สุขภาพเขต 
ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผล  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
5. ประชุมวิเคราะห์ สรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัจจัยสนับสนุน
ด าเนินการ/ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขปัญหา ภาพรวม
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ
พัฒนานโยบาย/แนวทาง
ปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  

จ านวนข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่
น าเสนอ
คณะกรรมการฯ ชาติ 

        

o คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ (6 ครั้ง/ปี) 

   0.54  
 

0.54  
 

0.54  
 

กรมควบคุมโรค  

o คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
(4 ครั้ง/ปี) 

    15.4 
 

15.4 
 

15.4 
 

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร   

 

  



 

หน้า 270   แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ.2558  

แผนปฏิบัติการ 
พัฒนาก าลังคน 

 

1. หลักการและเหตุผล : 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 8 กันยายน 

พ.ศ. 2558 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจ าเป็นต้อง              
มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามกฎหมายและอนุบัญญัติที่จะก าหนดตามมา               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก าจัด กวาดล้าง และควบคุมโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ระบุคุณลักษณะและอ านาจหน้าที่ของบุคลลากรไว้ 3 กลุ่มหลัก คือ เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค เจ้าหนักงานควบคุมโรคอันตราย และเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค โดยระบุว่า                  
ให้มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอ าเภอ แผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้  จึงได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

 
2. เป้าหมาย :  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกอ าเภอในประเทศไทยสามารถบังคับใช้ พระราชบัญญัติโรคติดต่อทั่วไปเพ่ือ 
ควบคุมก าจัด กวาดล้างโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยจะมีหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อครบทุกระดับและมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด 
 
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญ : 
1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 50, 70, 90 100) 
2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 50, 70, 
    90, 100) 
3. ร้อยละของหน่วยงานควบคุมโรคในระดับจังหวัด เขต กรม มีแผนพัฒนาก าลังคน (ค่าเปูาหมาย ร้อยละ  
    50, 70, 90, 100) 
4. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาก าลังคนด้านระบาดวิทยา (ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 
    50, 70, 90, 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[AUTHOR NAME] 
 

แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคมุโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบญัญัตโิรคติดต่อ พ.ศ.2558   หน้า 271 
 

4. แนวทางปฏิบัต:ิ 
4.1 การส ารวจความต้องการก าลังคนด้านระบาดวิทยา (Needs assessment) โดยเน้นความต้องการ 
      หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในแต่ละระดับของประเทศตาม พรบ. โรคติดต่อฯ และอนุบัญญัติได้ระบุไว้ 
      โดยครอบคลุม ก าลังคนที่มีในปัจจุบัน ความต้องการที่เพ่ิมขึ้น การไหลออกของก าลังคน ปัญหา 
      อุปสรรคของการท างาน 
4.2 การจัดหาก าลังคน (Recruitment) ประกอบด้วย การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนด้าน 
      ระบาดวิทยา การก าหนดต าแหน่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ การแต่งตั้ง การสร้างความร่วมมือกับ 
      หน่วยงานอื่นๆ ในการสรรหาคน 
4.3 การพัฒนาบุคลากร (Training) คือ การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ เจ้าหน้าที่ในหน่วย 
     ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ให้มีสมมรรถนะตามเกณฑ์ กิจกรรมที่ด าเนินงาน ได้แก่ การพัฒนาสถาบัน 
      ฝึกอบรม การจัดท าหลักสูตร ด าเนินการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นละระยะยาว (ระยะสั้น ระยะยาว)                    
      การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฝึกอบรม เช่น มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ กระทรวงอ่ืนๆ  
      เพ่ือจัดท าหลักสูตรและฝึกอบรมร่วมกัน 
4.4 การธ ารงรักษา (Maintain) คือ การด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคและ 
      เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค และสถาบันฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานเพ่ือสั่งสมความ  
      เชี่ยวชาญ ได้แก่ การจัดให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ การให้ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ค่าเสี่ยงภัย 
      การฝึกอบรม (Refreshing course) 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย :  เจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยต าแหน่ง และบุคคลากรส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนและควบคุมโรค 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ : หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาก าลังคน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 การส ารวจความต้องการก าลังคนด้านระบาดวิทยา (Needs assessment) [ตัวชี้วัดที่ 3 และ 4] 
1.ส ารวจอัตราก าลังคนที่ตรงตาม
คุณสมบัติเจ้าพนักงานควบคุม
โรค (เพ่ือทราบอัตราก าลังใน
ปัจจุบัน จ านวนที่ต้องการ และ
ปัญหาอุปสรรค)   
หมายเหตุ : หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ ๑ ทีม
ประกอบด้วย 
- เจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อ  1 คน (อ าเภอ 
900 คน/จังหวัด 154 คน/
เขต 65 คน และส่วนกลาง 
10 คน) 

- เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข (อ าเภอ 
1,800 คน/จังหวัด 308 
คน/เขต 130 คน/
ส่วนกลาง 20 คน) 

- เจ้าหน้าที่หน่วยปูองกัน
ควบคุมโรคประจ าด่าน

รายงานผลการ
ส ารวจอัตราก าลังคน 

1 1 1 500,000 
 

500,000 500,000 หน่วยงานสาธารณสุข
ระดับอ าเภอ/จังหวัด/
เขต/ส่วนกลาง 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาก าลังคน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
(อ าเภอ 67 คน/จังหวัด-/
เขต-/ส่วนกลาง-) 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน    
ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน
ควบคุมโรค(อ าเภอ 3,600 
คน/จังหวัด 616 คน/เขต 
260 คน/ส่วนกลาง 40 คน) 

- เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย (D-/P76/R26/C5) 

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
และงบประมาณ เพ่ือให้ได้
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีแผนพัฒนา
บุคลากรและ
งบประมาณ 

100   ไม่มีงบ 500,000 500,000 จังหวัดและกทม.  

3. กรมควบคุมโรค จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนด้าน
ระบาดวิทยาชาติ 

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาก าลังคนด้าน
ระบาดวิทยาชาติ 

1   ไม่มีงบ 300,000  ส านักระบาดวิทยา  

แนวทางปฏิบัติที่ 2 การสรรหา (Recruitment) [ตัวชี้วัดที่1 และ 2] 
1. จัดท าระบบก ากับติดตาม
ก าลังคนในหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อในแต่ละระดับ 
 

ระบบติดตาม
ก าลังคน 

- 1 1 ไม่มีงบ 500,000 500,000 กองแผนงาน 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาก าลังคน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาบุคลากร (Training) [ตัวชี้วัดที่1 และ 2] 
1. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม
บุคคลากรของหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อทุกระดับ 
- พัฒนาหลักสูตรที่รองรับ

คุณสมบัติของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค 

- ปรับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรม 

1 1 1 270,000 
FETP ปี 59 

870,000  
FETP ปี 60 
5,000,000 

5,000,000 ส านักระบาดวิทยา 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

 

2. จัดท า MOU ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย  ในการผลิต 
พัฒนาศักยภาพ เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค  

     300,000 300,000 ส านักระบาดวิทยา 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

มหาวิทยาลัย 

3. ก ร ม ค ว บ ค ุม โ ร ค  จ ัด ท า 
หลักสูตรเจ้าพนักงานควบคุม
โรคเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ เจ้าพนักงาน
ควบ ค ุม โ ร คต ิด ต ่อ อ ัน ต ร า ย 
เ จ ้า หน ้า ที ่ห น ่ว ยปฏ ิบ ัต ิก า ร
ควบคุมโรคติดต่อทางด่าน 

จ านวนหลักสูตร    155,500 
FETP ปี 59 

100,000 
FETP ปี 60 
300,000 

300,000 ส านักผู้ทรงฯ  
(จพง. อันตราย) 
ส านักระบาดวิทยา
ส านักโรคติดต่อทั่วไป
(ดา่น) 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาก าลังคน  
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  งบประมาณ (บาท) หน่วยงานด าเนินการ 

2559 2560 2561  2559 2560 2561 หลัก สนับสนุน 
4. ฝึกอบรมบุคคลากรของหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อทุก
ระดับ 
 
 

จ านวนบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรม 

10 10 10 340,000 
FETP ปี 59 

300,000 
FETP ปี 60 
3,000,000 

3,000,000   

แนวทางปฏิบัติที่ 4 การธ ารงรักษา (Maintain) [ตัวชี้วัดที่1 และ 2] 
1. ก าหนดความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

     100,000 100,000 กองการเจ้าหน้าที่/
ส านักระบาดวิทยา 

 

1.1 ก าหนดค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง 

         

1.2 ก าหนดค่าเสี่ยงภัย          
1.3 จัดระบบการเรียนรู้
แบบต่อเนื่อง (ฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
เฉพาะด้าน) จ านวน 1 หลักสูตร
ใน 2-3 ปี 

จ านวนหลักสูตร     500,000 500,000   

1.4 งบประมาณการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท เอก (ส าหรับ
หัวหน้าทีม อาจารย์สถาบัน
ฝึกอบรม) 

     2,000,000 2,000,000   
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งบประมาณของแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2559-2561 

ล าดับ แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 3 ปี 
2559 2560 2561 

แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อ       
 

1 แผนปฏิบัติการกวาดล้างโปลิโอ  353.425  423.425   423.430,000    1,200.280  

2 แผนปฏิบัติการก าจัดโรคหัด  264.225   264.225   264.225,000   792.675  

3 แผนปฏิบัติการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  286.800   286.300   286.300,000   859.400  

4 แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์  247.637   745.137   1,077.695,508   2,070.469  

5 แผนปฏิบัติการก าจัดโรคเรื้อน  2.500   2.400   2.400,000   7.30  

6 แผนปฏิบัติการก าจัดโรคมาลาเรีย  532.688   599.790   494.489,700   1,626.969  

7 แผนปฏิบัติการก าจัดโรคเท้าช้าง  6.800   8.800   7.600,000   23.200  

8 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคท่ีปูองกันได้ด้วยวัคซีน  639.800   127.800   108.300,000   875.900  

9 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 0  15.500   18.400,000   33.900  

10 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 0  22.160   23.360,000   45.520  

11 แผนปฏิบัติการปูองกันไข้หวัดใหญ่  372.000   372.000   372.000,000   1,116.000  

12 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคมือเท้าปาก  0.500   2.200   2.200,000   4.900  
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ล าดับ แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 3 ปี 
2559 2560 2561 

13 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดต่ออุบัติใหม่  159.300  4,453.265  1,369.564   5,982.129  

14 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคท่ีเกิดจากจุลชีพดื้อยา  27.500   27.500   27.500   82.500  

15 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  37.700   50.700   37.800   126.200  

16 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  25.450   25.450   25.450   76.350  

17 แผนปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรค  1,210.040  1,287.500   1,341.410   3,838.950  

18 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคไข้เลือดออก  25.200   26.700   32.700   84.600  

19 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคหนอนพยาธิ  9.100   12.100   9.100   30.300  

20 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  27.200   22.890   149.510   199.600  

21 แผนปฏิบัติการปูองกันโรคตับอักเสบจากไวรัส A B และ C 0  5.600   3.470   9.070  

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ 
 

   

22 แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข  256.000   125.000   163.000   544.000  

23 แผนปฏิบัติการงานปูองกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  26.614   45.568   40.894   113.077  

24 แผนปฏิบัติการด้านการเฝูาระวังโรคติดต่อ  57.205   55.700   58.800   171.705  
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ล าดับ แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 3 ปี 
2559 2560 2561 

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมโรคติดต่อ 
 

   

25 แผนปฏิบัติการด้านการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคติดต่อ  8.515   95.700   558.100   662.315  

26 แผนปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  546.330   430.380   436.160   1,412.870  

27 แผนปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง  25.200   25.200   25.200   75.600  

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการด าเนินงานด้านโรคติดต่อ 
 

   

28 แผนปฏิบัติการสนับสนุนและการบริหารจัดการ 0  4.600   0.350   4.950  

29 แผนปฏิบัติการติดตามประเมินผล   15.940   18.540   15.940   50.420  

30 แผนปฏิบัติการพัฒนาก าลังคน  1.266   14.270   12.700   28.236  

รวมทั้งสิ้น   5,164.936  9,596.401   7,388.048  22,149.385  
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งบประมาณ 
การพิจารณารับหลักการและอนุมัติแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ                   

หรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561 เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐ ในการให้ความส าคัญและการประสานงาน
กับองค์กรทุกภาคส่วนในการจัดการเรื่องการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด                    
ความมั่นใจเรื่องงบประมาณที่จะมาอุดหนุนจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับตามล าดับความส าคัญของแผนงาน                          
ในระดับชาติและของหน่วยงานอีกด้วย 
เนื่องจากแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2560                    
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานทุกภาคส่วน ควรด าเนินการเพ่ือให้การสนับสนุนนโยบายการเฝูาระวัง ปูองกัน                    
และควบคุมโรคติดต่อ ทุกหน่วยงานจากทุกภาคส่วนควรเสนอขอตั้งงบประมาณประจ าปีมาด าเนินการ                  
ทุกปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 
แหล่งงบประมาณ 

1) งบประมาณประจ าปีจากแต่ละหน่วยงาน 
2) งบพัฒนาจังหวัด 
3) งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) งบสนับสนุนจากภาคเอกชนอ่ืนๆ 

 
การน าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561 
ไปสู่การปฏิบัติ 

หน่วยงานทุกภาคส่วนจ าต้องน า แผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด ไปปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป เปูาหมายที่ก าหนดไว้ตามตารางดังกล่าวเป็น
เปูาหมายขั้นต่ าเพ่ือก าหนดทิศทางให้หน่วยงานทุกภาคส่วนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้ประเมินผลในภาพรวม เมื่อได้รับรายงานผล
การปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว และมีแนวทางในการน าแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559-2561 ไปปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เสนอแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.  2559-2561  
ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ (Technical 
Hearing) ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

2) เสนอแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.  2559-2561 
เข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ 

3) ก าหนดหน่วยงานหลักของภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่และมีกฎหมายรองรับ มาท าหน้าที่เป็นหน่วย
ประสานงาน และก ากับดูแลทิศทางการน าแผนลงสู่ภาคปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผล ในที่นี้ ได้แก่ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข 

4) น าแผนปฏิบัติ/กิจกรรมที่มีความเป็นไปได้สูงลงสู่ภาคปฏิบัติก่อน โดยการจัดล าดับความส าคัญ 
และเสนอให้คัดเลือกแผนหรือโครงการระยะยาว ที่มีลักษณะบูรณาการด้านการจัดการให้ชุมชนที่มีความเสี่ยง
สูงต่อการเกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาด เพื่อเฝูาระวังปูองกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดให้เป็นแผนหรือโครงการ
ล าดับต้น 
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5) จัดให้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยเขตบริการสุขภาพ และ
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคทุกเขต ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยให้กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนประสานและให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษาและติดตามดูแล 

6) ตั้งเปูาหมายให้ชัดเจน โดยก าหนดมาตรการกิจกรรมระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่นและผลักดัน              
สู่เครือข่ายทุกระดับ 

7) มีขบวนการพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพ่ือใช้วัดผลงานและเพ่ือติดตามประเมินผลที่ได้ตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดไว้ 
 

กลไกการผลักดันการด าเนินงาน ติดตามรายงานและประเมินผล 

 

การด าเนินงานให้เป็นตามแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด    
ในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการฯ                 
ตามตัวชี้วัดและเปูาหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการประสาน 
สนับสนุนการด าเนินการ และการติดตามประเมินผลในพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการติดตาม                 
และประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ในระดับ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทั้งระดับจังหวัด              
และระดับท้องถิ่น หรือจะตั้งคณะท างานอีกชุดขึ้นมาท าหน้าที่โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนส่งเสริม และผลักดันให้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับพ้ืนที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเกิดผลลัพธ์ 
(Outcome) ตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้  

นอกจากนี้ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจในแผน การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน และสามารถด าเนินการได้ในทุกระดับ ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ       
ในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จึงต้องก าหนดแผนการด าเนินงานอันเป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผล ที่มีระยะเวลาชัดเจน ตลอดจนสาระที่บ่งชี้ถึง ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน                  
และงบประมาณ โดยควรมีกระบวนการประสานเพ่ือแปลงแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ คือสร้างความเข้าใจ เพ่ือให้มีการท างานแบบ บูรณาการ โดยน าแผนปฏิบัติการ
เฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ไปก าหนดเป็นกรอบแผนของหน่วยงาน และเสริมสร้าง 
ศักยภาพให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ ตลอดจน เผยแพร่ข้อมูลและสถานการณ์ ให้ประชาชนรับทราบ และสร้าง
กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ  
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แนวทางการติดตามรายงานและประเมินผล 
 

แนวทางการติดตามรายงาน และประเมินผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน 
และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัดและพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี  พิจารณาได้จากการทบทวนวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ปัญหาโรคติดต่อหรือ
โรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวมถึง
การแก้ไขปัญหา สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558          
การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาที่ยังคงมีอยู่ เปูาหมายของการปูองกันแก้ไขปัญหาให้มีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ และแผนงานจะต้องครอบคลุม ตามมาตรา 22 มาตรา 24 และมาตรา 28 
แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย และอ่ืนๆ ตามมติคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ จะพิจารณาความสอดคล้องกันของกลยุทธ์ มาตรการใน
การแก้ไขปัญหา แผนงาน และโครงการของหน่วยงานต่างๆ ระยะเวลาด าเนินการต่อเปูาหมายในการปูองกัน
แก้ไขปัญหาและตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 
การทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อห รือโรคระบาด             
พ.ศ. 2559 - 2561 

 หนวยงานที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวน  ควรมีการทบทวนและการปรับปรุงแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง 
ปูองกนัและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดของตนเอง และดวยตนเองทุกปงบประมาณ สวนการทบทวนและ
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561 ใน
ภาพรวม เปนหนาที่ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่จะเปนหนวยงานหลักด าเนินการโดยการ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เปนระยะๆ ทั้งนี้  หนวยงานที่เกี่ยวของจ าตองใหขอมูลการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานแกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


