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วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ สํานกัโรคติดต่อทัว่ไป 

วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรช้ันนําด้านการจัดการวิชาการงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระดับชาติและนานาชาติ            
ภายในปี 2563   

 
พนัธกิจ    
    ปฏิบัติภารกจิตามอํานาจหนา้ทีท่ีกํ่าหนดในกฎกระทรวงการแบ่งสว่นราชการ พ .ศ.  2552 ด้วยวิธีการ ดังน้ี  

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ 

2. กําหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
5. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคติดต่อ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
กลยุทธ์    

1. พัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย 
2. พัฒนานวัตกรรมทางวิชาการและผลักดันนโยบาย 
3. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ 
5. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร ให้ได้มาตรฐานสากล 
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ตารางที่ 1 - 1 อัตรากําลังสํานักโรคติดต่อทั่วไป แยกตามโครงสร้างภายในหน่วยงาน 1  

.............................................................................................. 
1  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558   (ปฏิบัติงานจริง ณ สํานักโรคติดต่อท่ัวไป) 

ท่ี กลุ่มงาน 

ประเภทบุคลากร  (คน) 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน  
ก.สธ. 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
เหมา
บริการ 

1 ผู้อํานวยการ 1  -  -  -  -  - 1 
2 รองผู้อํานวยการ   1  -  -  -  -  - 1 
3 ท่ีปรึกษา 1  -  -  -  - 2 3 
4 กลุ่มบริหารท่ัวไป 15 12 7 22 2 2 60 
5 กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา 4 1 1 3  -  - 9 
6 กลุ่มโรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน 10 2 1  -  -  - 13 
7 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 6  - 2 2  -  - 10 
8 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ 34 2 11 9  - 1 57 
9 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 10  - 7 4  -  - 21 

10 กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย 8  - 1 2  -  - 11 
11 กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ 5 2 1 2  - 1 11 
12 ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้าง

โปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญา
นานาชาติ 

3 1 - 1  -  - 5 

13 กลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ 
ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรค         
และภัยสุขภาพ 

5  - 3 1  - 1 10 

14 กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก 4  -  - 1    - 5 
15 โครงการตามพระราชดําริฯ  

ควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
4  - 3  -  -  - 7 

รวม 111 20 37 47 2 7 224 

รวม 
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ภาพที่ 1 - 3  อัตรากําลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ สํานักโรคติดต่อทั่วไป จําแนกตามประเภทบุคลากร 

งบประมาณสํานกัโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตารางที่ 1  - 2 งบประมาณสํานักโรคติดต่อทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แยกรายหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณทีไ่ด้รบัการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายจริง 

จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ 

1. งบดําเนินการ 318,468,185.40 95.59 312,498,424.71 95.51 

2. งบลงทุน 2,967,600.00 0.89 2,967,600.00 0.91 

3. งบรายจ่ายอ่ืน 2,823,633.03 0.85 2,832898.20 0.87 

4. งบบุคลากร 8,893,633.03 2.67 8,893,633.03 2.72 

รวม 333,162,316.63 100.00 327,192,555.94 100.00 



 

 

ส่วนที่ 2 
สถานการณ์โรคตดิต่อและภัยสุขภาพ 
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โรคคอตีบ (Diphtheria)  

บทสรุป 

1.  วัตถุประสงค์ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ครั้งน้ี เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลโรคคอตีบ   
ในลักษณะภาพรวมทั้ง 5 มิติของการดําเนินงาน และบูรณาการฐานข้อมูลการรายงานโรค  และข้อมูลใน
หลากหลายมิติ เพ่ือพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ สามารถใช้ในการวางแผน
ป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ สาเหตุที่
ผู้ปกครองไม่นําเด็กกลุ่มเป้าหมายไปรับวัคซีนให้ครบถ้วน อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบของประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์โรค และเหตุการณ์ผิดปกติจากฐานข้อมูลระบบ         
เฝ้าระวังโรคเชิงรับ (รง.506) และฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (outbreak verification) สํานัก
ระบาดวิทยา 

 3. ผลการวิเคราะห์ พบว่า จํานวนผู้ป่วยโรคคอตีบที่เคยลดลงเหลือไม่เกิน 10 รายต่อปี ก่อนปี พ.ศ. 2551 
กลับมีเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยพบมากในเด็กเล็กบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน่ืองจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ การระบาดของโรคคอตีบยังคงพบมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน และในปี 
พ.ศ. 2555 พบการระบาดในผู้ใหญ่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เริ่มจากพบผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
กระจายไปยังภาคอ่ืน สาเหตุเน่ืองจากเป็นผู้ที่เกิดในยุคก่อนการให้วัคซีน (ปี พ.ศ. 2520) หรือเกิดใน  
ช่วงต้นของการให้วัคซีนที่ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนยังตํ่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของหลาย
สถาบัน ที่พบว่า กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20 ปีขึ้นไป มีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคคอตีบในสัดส่วนสูง 
ทําให้มีมาตรการการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ประชากรกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี ในปี พ.ศ. 2557 ถึง 
2558 และคงต้องมีมาตรการให้วัคซีนต่อเน่ืองต่อไปอีก เพ่ือให้สร้างความมั่นใจว่าผู้ใหญ่จะมีภูมิคุ้มกัน                
อย่างเพียงพอในการป้องกันโรค สําหรับในกลุ่มเด็ก ยังคงต้องเร่งรัดมาตรการการให้วัคซีนตามระบบปกติ
ให้ครบถ้วน พร้อมให้ความสําคัญและเร่งพัฒนาฐานข้อมูลในการรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการกําหนดพ้ืนที่เสี่ยง 

บทนํา 

โรคคอตีบเป็นโรคติดเช้ือเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจจากเช้ือ Corynebacterium diphtheriae 
แบคทีเรียรูปทรงแท่งและย้อมติดสีแกรมบวก (Gram positive bacilli) มีสายพันธ์ุที่สร้างท็อกซิน (toxigenic 
strain) และไม่สร้างท็อกซิน (non - toxigenic strain) เช้ือคอตีบสายพันธ์ุที่มี tox gene จะสร้าง toxin โดย 
tox gene เป็น gene ที่มาจาก bacteriophage เมื่อมีการติดเช้ือจะสอดแทรกเข้าไปในโครโมโซมของแบคทีเรีย  
ทําให้เช้ือ Corynebacterium diphtheriae สามารถสร้าง exotoxin และก่อโรคคอตีบได้ 

เช้ือก่อโรคคอตีบพบในคนเท่าน้ัน โดยพบได้ในจมูกหรือลําคอของผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือโดยไม่มีอาการ 
(พาหะ : carrier) โดยท่ัวไปอัตราการเป็นพาหะประมาณร้อยละ 3 – 7 โรคน้ีติดต่อกันได้ง่ายโดยได้รับเช้ือจาก
การไอ จามรดกัน หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด เช้ือจะเข้าสู่ผู้สัมผัสทางปากหรือทางการหายใจ บางคร้ังอาจ
ติดต่อกันได้โดยการใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วนํ้า ช้อน หรือการดูดอมของเล่นร่วมกันในเด็กเล็ก ผู้ติดเช้ือที่ไม่มี
อาการเป็นแหล่งแพร่เช้ือที่สําคัญในชุมชน  
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ระยะฟักตัวของโรคเฉล่ียประมาณ 2 - 5 วัน (1 - 10 วัน) เช้ือจะอยู่ในลําคอของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการ
รักษาได้ประมาณ 2 สัปดาห์ แต่บางครั้งอาจนานถึงหลายเดือน ผู้ที่ได้รับการรักษาเต็มที่เช้ือจะหมดไปภายใน           
1 สัปดาห์ สามารถติดต่อจากคนหน่ึงไปอีกคนหน่ึงได้ต้ังแต่ 2 - 3 วัน สามารถติดต่อจากคนหน่ึงไปอีกคนหน่ึงได้
ต้ังแต่ 2 - 3 วัน ก่อนมีแผ่นเย่ือเกิดขึ้นจนถึงหลายสัปดาห์ ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะอาการเริ่มด้วย  
ไข้ตํ่าๆ มีอาการคล้ายหวัด ในระยะแรกมีอาการไอก้อง เจ็บคอ เบ่ืออาหาร ต่อมามีแผ่นฝ้าสีขาวอมเทาติดแน่นที่
บริเวณทอนซิล ช่องคอ โพรงจมูก กล่องเสียง ในรายท่ีรุนแรง จะมีอาการตีบตันของทางเดินหายใจจนหายใจ             
ไม่ออกและเสียชีวิต นอกจากน้ี พิษของเช้ือคอตีบอาจทําให้กล้ามเน้ือหัวใจหรือปลายประสาทอักเสบ ส่งผลให้
กล้ามเน้ือ กล้ามเน้ือตา แขนขา กระบังลมอ่อนแรง นอกจากน้ี ยังอาจทําให้มีโรคแทรกซ้อนอ่ืนๆ เช่น             
ปอดอักเสบ หรือไตทํางานผิดปกติ เป็นต้น อัตราตายของโรคพบประมาณร้อยละ 5 - 10 

ประเทศไทยอัตราป่วยโรคคอตีบ มีแนวโน้มลดลงมากหลังจากเร่ิมนําวัคซีนเข้ามาใช้ในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคเม่ือปี พ.ศ. 2520 แต่ในช่วงระยะเวลา 7 - 8 ปีที่ผ่านมาโรคคอตีบมีแนวโน้มกลับขึ้นมาใหม่           
และมีข้อมูลทางระบาดวิทยาที่สําคัญ เมื่อนํามาวิเคราะห์แบบบูรณาการทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรม
เสี่ยง การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค การติดเช้ือการป่วยและการตาย เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด        
ดังแสดงในตารางที่ 2 – 1 

ตารางที่ 2 – 1  ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรคคอตีบ 

Risk Prevention Health outcomes 
Determinants Behaviors Program response Morbidity/  

Mortality 
Event-based 

1.  ข้อมูลการตรวจ
ยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ
ผู้ป่วยสงสัยโรค   
คอตีบ 

2.  ข้อมูลอัตราการ 
เป็นพาหะของ           
เชื้อคอตีบ            
ในประชากรไทย 
(ปัจจุบันยังไม่มี
ข้อมูล) 

3. สาเหตุท่ีผู้ปกครอง 
ไม่นําเด็กไปรับ
วัคซีน 

  

4.  อัตราความ   
ครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนคอตีบ                   
รายกลุ่มเป้าหมาย 

 (ข้อมูลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการ
กํากับติดตามได้) 

5. อัตราป่วย            
อัตราตายจําแนก
รายกลุ่มอายุ
จังหวัดและ          
รายเขตสุขภาพ 

  

6.  เหตุการณ์ผิดปกติ 
  

ปัจจุบันยังไม่มีการบูรณาการฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคคอตีบระหว่างหน่วยงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาโรค               
อย่างจริงจัง เน่ืองจากฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการระหว่างหลายภาคส่วนจะช่วยให้เห็นภาพรวมของผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ ข้อมูลเฝ้าระวังที่นําเสนอคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์สําคัญ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูล     
โรคคอตีบในลักษณะภาพรวมทั้ง 5 มิติของการดําเนินงาน เพ่ือร่วมกันวางแผนบูรณาการฐานข้อมูลการรายงาน   
โรคและข้อมูลที่เก่ียวข้องในหลากหลายมิติ รวมทั้งให้ได้แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลในส่วนที่ขาดให้มีความ
สมบูรณ์ สามารถใช้ในการวางแผนการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

10 

วิธีการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเฝ้าระวังโรคคอตีบ จําแนกตาม 5 มิติ ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยัน
โรคคอตีบ ทําได้โดยการใช้ throat swab เช็ดบริเวณแผ่นเย่ือ (membrane) หรือใต้แผ่นเย่ือ หรือจากแผ่น
เย่ือที่หลุดออกมา นําไปเพาะเช้ือโดยใช้ Blood Tellurite Agar ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเช้ือเฉพาะ เมื่อเพาะได้
เช้ือ Corynebacterium diphtheriae จะต้องทดสอบต่อไปว่าเป็นสายพันธ์ุที่สร้างพิษ (exotoxin) 
ปัจจุบันข้อมูลในส่วนน้ี แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้จากการติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ของผู้ป่วยที่สงสยัว่าป่วยด้วยโรคคอตีบ ซึ่งได้รายช่ือผู้ป่วยจากข้อมูล outbreak verification ข้อมูลการเฝ้า
ระวังโรค (รง. 506) ของสํานักระบาดวิทยา และจากการรายงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อมูล
ดังกล่าวยังไม่สามารถติดตามได้อย่างครบถ้วน เน่ืองจากติดตามได้เฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาตรวจที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่าน้ัน นอกจากน้ี ยังมีการส่งตัวอย่างไปตรวจที่อ่ืนๆ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน 

2. พฤติกรรมเสี่ยง คือ การท่ีผู้ปกครองไม่นําเด็กไปรับวัคซีนหรือไปรับแต่ไม่ครบถ้วน จากข้อมูลสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ดําเนินการสํารวจความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนในประชากรเป้าหมายเป็นประจําทุก 5 ปี โดยใช้ข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 รวมท้ังใช้ข้อมูล
การสํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง เมื่อปี พ.ศ. 2557 

3. อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนคอตีบของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายให้สถานบริการ บันทึกการให้บริการรายบุคคลผ่านฐานข้อมูล 50 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข            
ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาดความครบถ้วน ถูกต้อง ข้อมูลที่ได้รับจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงไม่
สามารถใช้ประโยชน์ในการกํากับติดตามงานได้ในการวิเคราะห์ครั้งน้ี จึงใช้ข้อมูลที่สํานักโรคติดต่อทั่วไปและ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ดําเนินการสํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากร
เป้าหมายเป็นประจําทุก 5 ปี โดยใช้ข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 รวมท้ังใช้ข้อมูลการสํารวจความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง เมื่อปี พ.ศ. 2557 

4. อัตราป่วย อัตราตาย จําแนกรายกลุ่มอายุ รายจังหวัด และรายเขตสุขภาพ ได้จากระบบเฝ้าระวังโรคเชิงรับ 
(รง.506) สํานักระบาดวิทยา 

5. เหตุการณ์ผิดปกติได้จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคเชิงรับ (รง .506) ของสํานักระบาดวิทยาและฐานข้อมูล 
การเฝ้าระวังเหตุการณ์ (outbreak verification) สํานักระบาดวิทยา 

ผลการศึกษา 

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข จัดต้ังแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อปี พ.ศ. 2520 ผลความ
ครอบคลุมของการได้รับวัคซีน DTP ครบ 3 ครั้ง ในเด็กอายุครบ 1 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลําดับทุกปี จากผล
สํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2556 พบความครอบคลุมดังกล่าวในอัตรา                
ร้อยละ 99.4 ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคคอตีบมีจํานวนลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 2,290 ราย ในปี พ.ศ. 2520                 
ลดลงเหลือไม่เกินปีละ 10 ราย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง 2551 แต่หลังจากปี พ.ศ. 2552                     
ถึง 2555 จํานวนผู้ป่วย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมีผู้ป่วยปีละ 12 – 77 ราย เสียชีวิตปีละ 2 – 15 ราย ส่วนใหญ่                
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ภาพที่ 2 – 1   อัตราป่วยโรคคอตีบและความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนคอตีบครบ 3 ครั้ง ในเด็ก                  
อายุครบ 1 ปี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2520 – 2557  

เป็นผู้ป่วยเด็ก ยกเว้นปี พ.ศ. 2555 ที่พบผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน พบผู้ป่วย 63 ราย 
เสียชีวิต 10 ราย ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ป่วยโรคคอตีบมีแนวโน้มลดลงเหลือ 28 ราย เสียชีวิต 6 ราย สําหรับ             
ปี พ.ศ. 2557 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค (รง.506) สํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558               
มีผู้ป่วยจํานวน 16 ราย เสียชีวิต 4 ราย (ภาพที่ 2 - 1) ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี  ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี และ 5 - 9 ปีตามลําดับ (ภาพท่ี 2 - 2) พบผู้ป่วย
โรคคอตีบได้ตลอดปี ไม่มีแนวโน้มการเกิดโรคตามฤดูกาล (ภาพที่ 2 - 3) การกระจายของผู้ป่วยรายจังหวัด             
และรายเขตบริการสุขภาพในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ดังภาพที่ 2 - 4 และ 2 – 5) 

ภาพที่ 2 – 2   จํานวนผู้ป่วยโรคคอตีบจําแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2553 – 2557  
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ภาพที่ 2 – 3   จํานวนผู้ป่วยโรคคอตีบจําแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2553 – 2557  

ภาพที่ 2 – 4   จังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคคอตีบ ปี พ.ศ. 2555 – 2557  

ภาพที่ 2 – 5   จํานวนผู้ป่วยโรคคอตีบจําแนกตามเขตบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2555 - 2557  
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เมื่อพิจารณาการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (outbreak verification) สํานักระบาดวิทยา ประจําสัปดาห์ ในปี 
พ.ศ. 2557  พบว่า มีรายงานการระบาดของผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบจํานวน 33 ราย ได้รับการตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยผลเพาะเช้ือพบ Corynebacterium diphtheriae และให้ผลบวกต่อท็อกซิน จํานวน            
13ราย เสียชีวิต 4 ราย ผู้ป่วยทุกรายเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ช่วงอายุ 10 - 14 ปี จํานวน 5 ราย ช่วงอายุ 
0 – 4 ปี และ 5 – 9 ปี จํานวนเท่ากันคือกลุ่มละ 4 ราย ผู้ป่วยเหล่าน้ีอยู่ในช่วงอายุที่ต้องผ่านการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบมาแล้ว แต่จากการสอบสวนโรคพบว่า มีเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจํานวน 5 ราย ได้รับวัคซีน           
ไม่ครบจํานวน 6 ราย และประวัติไม่แน่ชัด 2 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคคอตีบ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี (4 ราย) 
ยะลา (3 ราย) ชลบุรี ฉะเชิงเทรา แม่ฮ่องสอน สงขลา ชุมพร และมหาสารคาม จังหวัดละ 1 ราย 

จากข้อมูลการสอบสวนโรคคอตีบของสํานักระบาดวิทยา พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบหรือได้รับวัคซีนดังกล่าวไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ จากข้อมูลการสํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีน                   
ขั้นพ้ืนฐานในเด็กกลุ่มเสี่ยง ในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะไม่ได้รับวัคซีน ดําเนินการโดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรค            
ที่ 1 - 12 เมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่า สาเหตุที่ผู้ปกครองไม่นําเด็กไปรับวัคซีน จํานวน 371 ราย ได้แก่ 
ผู้ปกครองจําวันฉีดไม่ได้ เมื่อพ้นกําหนดฉีดแล้วจึงไม่พาเด็กไป (ร้อยละ 22.1) ผู้ปกครองไม่ว่างไม่มีเวลาพาไป             
(ร้อยละ 17.3 ) เด็กไม่สบายจึงไม่พาไปฉีด (ร้อยละ 11.6) ผู้ปกครองไม่เห็นประโยชน์ของวัคซีน (ร้อยละ 
10.2) กลัวเด็กไม่สบาย หลังฉีดวัคซีน (ร้อยละ 7.8 ) เด็กติดตามผู้ปกครองเดินทางไปมาระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง (ร้อยละ 5.7) ผู้ปกครองเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่กล้าพาเด็กไปรับวัคซีน                   
(ร้อยละ 4.9) สถานบริการอยู่ไกลบ้าน (ร้อยละ 4.3) เจ้าหน้าที่ไม่ได้นัด (ร้อยละ 3.2) แรงงานต่างชาติ           
เข้าใจว่าเด็กได้รับวัคซีนครบแล้วจากประเทศของตน (ร้อยละ3.2) ผู้ปกครองไม่มีเงินค่าพาหนะ (ร้อยละ 2.2) 
เจ้าหน้าที่บริการไม่ดี เสียเวลาคอยนาน พูดจาไม่สุภาพ (ร้อยละ 1.1) กลุ่มเสี่ยงเหล่าน้ีมักอาศัยในพ้ืนที่
ทุรกันดารห่างไกล พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ชายแดน ในชุมชนท่ีมีแรงงานเคล่ือนย้ายทั้งชาวไทยและต่างด้าว ชุมชน           
แออัด และชุมชนในพ้ืนที่ไม่สงบ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 เกิดการระบาดของโรคคอตีบในผู้ใหญ่บริเวณพ้ืนที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือตอนล่าง โดยมีแนวโน้มขยายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ การระบาด ในปี พ.ศ. 2555 อาจแบ่งออกได้                
สองลักษณะ คือ  

 ลักษณะแรกการระบาดเกิดในกลุ่มผู้ใหญ่เป็นหลัก การระบาดลักษณะน้ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เช่น จังหวัดเลย นครราชสีมา อุดรธานี เป็นต้น การระบาดลักษณะน้ี มีศักยภาพในการแพร่กระจาย 
ของโรคสูง คาดว่าเป็นผลจากระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในประชากร วัยผู้ใหญ่ในพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับตํ่า โดยประชากรเหล่าน้ีเกิดก่อนแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจึงไม่ได้รับวัคซีนในวัยเด็ก และ
เติบโตมาในช่วงเวลาที่เช้ือโรคคอตีบในธรรมชาติมีอยู่น้อย จึงขาดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคจากการ
ติดเช้ือ สอดคล้องกับผลการศึกษาของหลายหน่วยงานที่พบว่า ผู้ใหญ่กลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไปมีระดับ
ภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคคอตีบ เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขเริ่มให้
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (ปี พ.ศ. 2520) หรือเกิดในช่วงต้นของการให้วัคซีน ซึ่งความครอบคลุมการ
ให้บริการวัคซีนยังตํ่าอยู่ ทําให้ไม่ได้รับวัคซีนเมื่อวัยเด็ก ประกอบกับสถานการณ์โรคคอตีบในภาพรวม
ของประเทศก่อนปี พ.ศ. 2552 มีแนวโน้มลดลง (ผู้ป่วยไม่เกินปีละ 10 ราย) ทําให้ผู้ใหญ่ในกลุ่ม
ดังกล่าวไม่ได้รับการกระตุ้นจากการติดเช้ือตามธรรมชาติ จึงทําให้ผู้ใหญ่กลุ่มน้ีเสี่ยงต่อการเกิดโรคคอตีบ 
ดังน้ัน การติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ ร่วมกับการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบใน
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กลุ่มอายุต่าง ๆ เป็นระยะ จะทําให้สามารถระบุกลุ่มบุคคลท่ีเป็นปัญหาและวางแผนในการแก้ปัญหาได้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา 

 ลักษณะที่สองการระบาดเกิดในเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี ส่วนใหญ่เกิดโรคในเด็กเพียงรายเดียว หรือเป็น
กลุ่มเล็กๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดกัน โดยเด็กไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน ลักษณะการระบาดนี้พบได้ทั่วประเทศ           
เช่น ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช หนองบัวลําภู และในจังหวัดชายแดนใต้ ในปีดังกล่าว  
การระบาดมักจํากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มเด็ก คาดว่ามีเช้ือคอตีบแพร่กระจายอยู่แต่เดิมในพ้ืนที่เหล่าน้ี เมื่อมี
การเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้นจึงสามารถตรวจพบได้ แต่ประชากรวัยผู้ใหญ่ ในพ้ืนที่เหล่าน้ีอาจมีระดับ
ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับเพียงพอ เน่ืองจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจึงไม่มีอาการป่วย 

หลังจากการระบาดของโรคคอตีบในปี พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเร่งรัด           
การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและมาตรการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเข้มข้นทุกพ้ืนที่ เน้นการ
ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบตามกําหนดปกติในเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี หากพบเด็กไม่ได้
รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน ให้ติดตามให้วัคซีนจนครบถ้วน ส่วนในพ้ืนที่ที่มีผู้ป่วยโรคคอตีบให้วัคซีน 
ที่มีส่วนประกอบของโรคคอตีบเพ่ือควบคุมโรคตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ผลจากการเร่งรัดดังกล่าว 
สถานการณ์การเกิดโรคคอตีบมีแนวโน้มลดลง 

ผลจากการระบาดของโรคคอตีบในผู้ใหญ่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้           
เมื่อปี พ.ศ. 2555 ประกอบกับผลการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันของโรคคอตีบในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ           
จากหลายหน่วยงาน พบว่า ประชากรกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี มีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบอยู่ในระดับไม่เพียงพอต่อ
การป้องกันโรคในสัดส่วนที่สูง กระทรวงสาธารณสุขภายใต้คําแนะนําของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคแห่งชาติ จึงได้กําหนดให้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20 – 50 
ปีทุกคน คนละ 1 ครั้ง ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการดําเนินการเพื่อเพ่ิมระดับภูมิคุ้มกันโรคของแต่ละบุคคลให้
สามารถป้องกันการป่วย หากได้รับเช้ือและสร้างการคุ้มกันโดยรวมของชุมชน (Herd immunity) เพ่ือลดการ
แพร่กระจายเช้ือในชุมชน โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมรับนโยบายเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะ
มีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก และให้ภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคคอตีบในประชากรมีระดับสูงเพียงพอต่อการป้องกันโรคคอตีบอย่างต่อเน่ือง กระทรวงสาธารณสุขจะได้
กําหนดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก กระตุ้นทุก 10 ปี แก่ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป ทั้งน้ี 
มาตรการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม 

ข้อจํากัดในการวิเคราะห์ครั้งน้ี คือ ขาดข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามกํากับงาน ได้แก่ ข้อมูลความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชากรกลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนที่ ซึ่งจะทําให้สามารถระบุพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือให้
การสนับสนุนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เป็นผลจากการสํารวจความครอบคลุม  
ในภาพรวมของประเทศ ไม่สามารถนํามาใช้กําหนดพ้ืนที่เสี่ยงได้ สําหรับข้อมูลด้านสถานการณ์โรค พบว่า          
ขาดความเช่ือมโยงกัน เช่น ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการจากฐานข้อมูล outbreak 
verification และฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา รง. 506 ไม่ตรงกัน ทําให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ดังน้ัน ควรมีคณะทํางานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคติดต่อทั่วไป และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประชุมประสานการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคคอตีบเป็นระยะ ในลักษณะ
เดียวกับคณะทํางานเร่ืองโรคโปลิโอ เพ่ือให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน นอกจากน้ี คณะทํางานยังจะ
สามารถดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องได้ทันต่อสถานการณ์  
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โรคหัด (Measles) 

บทสรุป 

1.  วัตถุประสงค์ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ครั้งน้ี เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลโรคหัด
ในลักษณะภาพรวมทั้ง 5 มิติของการดําเนินงาน และร่วมกันวางแผนบูรณาการฐานข้อมูลการรายงาน
โรคและข้อมูลในหลากหลายมิติ รวมทั้งพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลในส่วนที่ขาดให้มีความ
สมบูรณ์สามารถใช้ในการวางแผนการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                

2.  ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยสงสัยโรคหัด สาเหตุที่
ผู้ปกครองไม่นําเด็กกลุ่มเป้าหมายไปรับวัคซีนให้ครบถ้วน อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคหัดของประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์โรค และเหตุการณ์การระบาด จากฐานข้อมูลระบบ         
เฝ้าระวังโรคเชิงรับ (รง.506) และฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (outbreak verification) สํานัก
ระบาดวิทยา 

3.  จากการวิเคราะห์ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคหัดกว่าร้อยละ 40 เป็นเด็กก่อนวัยเรียน คณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ จึงมีมติให้ปรับกําหนดการให้วัคซีน MMR เข็มสอง จากเดิมให้วัคซีน 
MMR เข็มที่ 2 ในเด็ก 7 ปี (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1) ปรับมาเป็นเด็ก 2.5 ปี โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 และให้วัคซีนเด็กอายุ 2.5 - 7 ปีทุกคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วย  

บทนํา     

โรคหัด เป็นโรคไข้ออกผื่น ที่เกิดจากเช้ือ Measles virus (RNA virus / family: Paramyxoviridae / 
genus: Morbillivirus) มีเพียง 1 serotype แต่มีหลาย genotype เช้ือหัดพบได้ในคนเท่าน้ัน ติดต่อโดยการ
สูดดมละอองฝอยของสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย หรือสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งจาก
จมูกและลําคอของผู้ป่วย จัดเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ง่ายมากที่สุดโรคหน่ึง มีค่าความเร็วในการแพร่กระจาย
ของ เ ช้ือ  (basic reproduction number: R0 )  อ ยู่ที่  12 – 18 ระยะฟัก ตัวของโรค  8  – 12 วัน           
(เฉลี่ยประมาณ 10 วัน) สามารถแพร่เช้ือได้ต้ังแต่ 1 – 2 วันก่อนแสดงอาการ (3 – 4 วันก่อนผื่นขึ้น) 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงต้นของโรค (prodromal phase) ไปจนถึง 4 วัน หลังจากเร่ิมมีผื่นขึ้น ระยะเวลา        
การแพร่เช้ือเฉลี่ยประมาณ 7 – 9 วัน ระดับที่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากร  (herd immunity 
threshold) อยู่ร้อยละ 92 – 94 ทั้งน้ีในปัจจุบันได้กําหนดให้ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรค
หัดทั้งสองคร้ัง ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 95  

อาการของผู้ป่วยจะมีอาการไข้ นํ้ามูกไหล ไอ เมื่ออาการมากข้ึนจะตาแดง ไข้สูงและเริ่มมีผื่นขึ้น ซึ่งอาจ
มีโรคแทรกซ้อนได้ เช่น หูอักเสบ ปอดอักเสบ ท้องเดิน สมองอักเสบ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเด็กมีการขาด
วิตามินเอร่วมด้วย ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้จากโรคแทรกซ้อนทางปอดและสมอง ซึ่งมักพบในเด็กเล็ก การตรวจ                  
ในระยะ 1 - 2 วัน ก่อนผื่นขึ้นจะพบจุดขาวเล็กๆ มีขอบสีแดง ในกระพุ้งแก้ม เรียกว่า Koplik’s spots             
จะช่วยให้วินิจฉัยโรคหัดได้ก่อนที่จะมีผื่นขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2520 กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มการขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Expanded  
Program on Immunization: EPI) โดยในปี พ.ศ. 2527 เริ่มให้วัคซีนป้องกันโรคหัดครั้งที่หน่ึงแก่เด็กอายุ                   
9 - 12 เดือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จึงเพ่ิมให้ครั้งที่สองแก่เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และในปี                 
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พ.ศ. 2540 เริ่มนําวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน มาใช้ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1                     
ก่อนคร้ันถึงปี พ.ศ. 2553 จึงเปลี่ยนมาใช้วัคซีนรวมในเด็ก 9 - 12 เดือน พบว่าอัตราป่วยของโรคหัด            
มีแนวโน้มลดลงมากหลังจากเร่ิมนําวัคซีนเข้ามาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การนําข้อมูลมาวิเคราะห์
เพ่ือเฝ้าระวังโรคแบบบูรณาการทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง การตอบสนองของแผนงาน
ควบคุมโรค การติดเช้ือการป่วยและการตาย เหตุผิดปกติและการระบาด ดังแสดงในตารางที่ 2 – 2 

ตารางที่ 2 – 2  ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรคหัด 

Risk Prevention Health outcomes 
Determinants Behaviors Program response Morbidity/  

Mortality 
Event-based 

ข้อมูลการตรวจ
ยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ        
ของผู้ป่วยสงสัย    
โรคหัด 
  

สาเหตุท่ีเด็กไม่ได้รับ
วัคซีน 

อัตราความครอบคลุม
การได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคหัด 
  

อัตราป่วย            
จําแนกรายกลุ่มอายุ / 
รายจังหวัด 
  

1. ข้อมูลเหตุการณ์
ระบาดของโรคหัด 

2. ผลการตรวจหา  
สายพันธ์ุโรคหัด    
ในเหตุการณ์ระบาด 

แหล่งข้อมูล 
กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์        
(จากการตรวจวินิจฉัย
ของแพทย์และส่ง
ตรวจตัวอย่างซีร่ัม 
เพ่ือยืนยันผู้ป่วย) 

ประสานการ
ดําเนินงานร่วมกัน
ระหว่าง             
สรต. /สคร. / สสจ. 
ประกอบด้วย 
-  การสํารวจความ
ครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนข้ันพ้ืนฐาน 
(30 cluster    
survey) 

-  การสุ่มสํารวจ   
ความครอบคลุมของ     
การได้รับวัคซีนใน
พ้ืนท่ีเสี่ยง 

ประสานการ
ดําเนินงานร่วมกัน
ระหว่าง 
สรต./สคร./สสจ. 
ประกอบด้วย 
- การสุ่มสํารวจความ
ครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีน          
ข้ันพ้ืนฐาน (30 
cluster survey) 

- การสุ่มสํารวจความ
ครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีนในพ้ืนท่ี
เสี่ยง 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
-  ความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนจากการ
ให้บริการรายบุคคล
ผ่านฐานข้อมูล          
50 แฟ้ม สธ. 

สํานักระบาดวิทยา 
-  ฐานข้อมูลเฝ้าระวัง
โรคเชิงรับ (รง.506) 

- ฐานข้อมูลการกําจัด
โรคหัด (ออนไลน์) 

สํานักระบาดวิทยา 
-  การระบาดของโรคหัด
จาก รง.506 

-  ฐานข้อมูลการกําจัด
โรคหัด (ออนไลน์) 

กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ 
- การตรวจหาสายพันธ์ุ
โรคหัด 

  

ภูมิภาคเอเชียใต้ - ตะวันออก ซึ่งมี 11 ประเทศ ประกอบด้วย บังคลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย 
อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ พม่า เนปาล ศรีลังกา ติมอร์เลสเต และไทย ได้ประชุมเมื่อปี พ.ศ. 2552 และมีข้อตกลง
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ร่วมกันในการต้ังเป้าหมายท่ีจะลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดให้น้อยกว่า 1 ต่อประชากรล้านคน (ไม่นับรวม
ผู้ป่วยนําเข้าจากต่างประเทศ) และภายหลังจากการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 63 ในปี พ.ศ. 2553                   
ได้ต้ังเป้าหมายที่จะกําจัดโรคหัดให้สําเร็จร่วมกันภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งการใช้ฐานข้อมูลที่บูรณาการระหว่าง
หลายภาคส่วน จะช่วยให้เห็นภาพรวมของผลการดําเนินงาน ข้อมูลเฝ้าระวังที่นําเสนอ ได้แก่ วัตถุประสงค์
สําคัญ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลโรคหัดในลักษณะภาพรวมทั้ง 5 มิติ สําหรับใช้ในการวาง
แผนการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

วิธีการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเฝ้าระวังโรคหัด จําแนกตาม 5 มิติ ประกอบด้วย  
1. ข้อมูลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยสงสัยโรคหัด  

1.1  การตรวจยืนยันการติดเช้ือไวรัสหัด โดยวิธี ELISA IgM : ทําได้โดยการเจาะเลือด ช่วง 4 - 30 วัน
หลังพบผื่น โดยเจาะเลือด 3 – 5 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอจนเลือดแข็งตัว ดูดเฉพาะ serum 
(หากมีเครื่องมือพร้อมให้ป่ันแยก serum) เก็บใส่หลอดไร้เช้ือ ปิดจุกให้สนิท  

1.2 การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธ์ุ (genotype) ไวรัสหัดที่แพร่กระจายภายในประเทศ  
 Throat swab: เก็บช่วง 1 - 5 วันแรกหลังพบผื่น โดยใช้ swab ป้ายภายในบริเวณ posterior 

pharynx จุ่มปลาย swab ใน viral transport media หักด้าม swab ทิ้ง เพ่ือปิดหลอดให้สนิท 
 Nasal swab: เก็บช่วง 1 - 5 วันแรกหลังพบผื่น โดยใช้ swab สอดเข้าในรูจมูกขนานกับ palate 

ทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 วินาที ค่อยๆหมุน swab ออก จุ่มปลาย swab ใน viral transport     
media หักด้าม swab ทิ้ง เพ่ือปิดหลอดให้สนิท 

ปัจจุบันข้อมูลในส่วนน้ี แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้จากการติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ของผู้ป่วยที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรคหัด ที่ส่งตรวจกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ภายใต้โครงการกําจัดโรคหัด และรายงานผลการตรวจผ่านระบบฐานข้อมูลการกําจัดโรคหัด
ออนไลน์ 

2. พฤติกรรมเสี่ยง คือ การท่ีผู้ปกครองไม่นําเด็กไปรับวัคซีนหรือไปรับแต่ไม่ครบถ้วน ข้อมูลได้จากการที่สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ดําเนินการสํารวจความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนในประชากรเป้าหมายเป็นประจําทุก 5 ปี โดยใช้ข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งใช้ข้อมูล
การสํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง เมื่อปี พ.ศ. 2557 

3. อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สถานบริการ 
บันทึกการให้บริการรายบุคคลผ่านฐานข้อมูล 50 แฟ้ม ของกระทรวง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังขาดความครบถ้วน
ถูกต้อง ข้อมูลที่ได้รับจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการกํากับติดตามงานได้ 
ในการวิเคราะห์ครั้งน้ี จึงใช้ข้อมูลที่สํานักโรคติดต่อทั่วไปและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 
ดําเนินการสํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรเป้าหมายเป็นประจําทุก 5 ปี โดยใช้ข้อมูล        
ครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 รวมท้ังใช้ข้อมูลการสํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากร
เป้าหมายกลุ่มเสี่ยง เมื่อปี พ.ศ. 2557  

4. ข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ จํานวน กลุ่มอายุผู้ป่วย แบ่งตามเขตสํานักงานป้องกันควบคุมโรค และเขตบริการสุขภาพ 
จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคเชิงรับ (รง.506) และฐานข้อมูลการกําจัดโรคหัดออนไลน์ สํานักระบาดวิทยา 
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ผลการศึกษา 

ข้ อ มู ล ก า รต ร ว จห าส ายพั น ธ์ุ ไ ว รั ส  Measles จ ากสถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย าศ าสต ร์ ส า ธ า รณสุ ข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ในอดีตสายพันธ์ุที่ระบาดในประเทศไทย คือ D5 และ G2 แต่ในปัจจุบัน                
ได้เปลี่ยนเป็นสายพันธ์ุ D8 และ D9 ปี พ.ศ. 2557 ได้ตรวจหาสายพันธ์ุไวรัส Measles จากเหตุการณ์ระบาด  
2 เหตุการณ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต พบว่าเป็นสายพันธ์ุ B3 ซึ่งไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อน  

จากการสํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐานในเด็ก ทั้งกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและในกลุ่มเสี่ยง  
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับวัคซีน พ.ศ. 2556 และ 2557 ตามลําดับ พบว่า สาเหตุที่ผู้ปกครองไม่นําเด็กไปรับวัคซีน 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ผู้ปกครองไม่ว่างไม่มีเวลาพาไป จําวันฉีดไม่ได้ เมื่อพ้นกําหนดฉีดแล้วจึงไม่พาเด็กไป เด็กไม่สบาย
จึงไม่พาไปฉีด ไม่เห็นประโยชน์ของวัคซีน และการเคลื่อนย้ายที่อยู่ในกลุ่มแรงงานต่างชาติ นอกจากน้ี                      
ในประชากรบางกลุ่มปฏิเสธการรับวัคซีนเน่ืองจากความเช่ือทางศาสนา กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวมักเป็นกลุ่มที่ติดตาม
ผู้ปกครองที่เป็นแรงงานเคลื่อนย้ายทั้งชาวไทยและต่างชาติ กลุ่มที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคม  
ไม่สะดวก กลุ่มชุมชนแออัดในเขตเมือง กลุ่มที่อาศัยในพ้ืนที่ไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประเทศไทยได้ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด (Measles Vaccine) ในเด็กอายุ 9 เดือน ในปี พ.ศ. 2527 และ
ให้ครั้งที่ 2 สําหรับเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2539 และได้เปลี่ยนเป็นวัคซีนป้องกันโรคหัด 
- คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR) สําหรับเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2540 และเด็กอายุ 9 เดือน     
ในปี พ.ศ. 2553 จากข้อมูลการสํารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 9 เดือน  
ในปี พ.ศ. 2546 อยู่ที่ร้อยละ 96.1 / ปี พ.ศ. 2551 ร้อยละ 98.1  และปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 98.7         
จากข้อมูลทางระบาดวิทยา พบว่ากลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีจํานวนมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ      
ปี พ.ศ. 2557 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนตารางการเสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเข็มที่ 2 
จากเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กอายุ 2 ขวบคร่ึง  

อย่างไรก็ตามจากการเย่ียมติดตามนิเทศ รวมทั้งการข้อมูลจากการสอบสวนโรค พบว่าบางพ้ืนที่ม ี              
ความครอบคลุมตํ่ากว่าเกณฑ์ เช่น พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ้ืนที่ที่มีแรงงาน
เคลื่อนย้ายทั้งชาวไทยและต่างชาติ พ้ืนที่ชุมชนแออัด ในปี พ.ศ. 2557  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 
ได้สุ่มสํารวจ ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กที่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าวจํานวน 77 จังหวัด พบว่า                   
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR เข็มแรก ในเด็กอายุครบ 1 ปี มีอัตราร้อยละ 40 – 100 อัตราเฉล่ีย           
ร้อยละ 93.8 สะท้อนว่าประเทศไทยยังมีเด็กที่เสี่ยงต่อโรคหัดรวมถึงโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอ่ืนๆ                
อยู่หลายพ้ืนที่ 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. ข้อมูลระบาดวิทยาที่ผ่านมา ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มผู้ ป่วยโรคหัดกว่าร้อยละ 40 เป็นเด็กก่อนวัยเรียน 
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมฯ จึงมีมติให้ปรับกําหนดการให้วัคซีน MMR เข็มสอง ซึ่งแต่เดิมให้ในเด็ก 7 ปี    
(ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1) เป็น 2.5 ปี โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแต่สิงหาคม พ.ศ. 2557 และจากการ                
ปรับเปลี่ยนน้ี ทําให้มีช่องว่างกลุ่มเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน จึงเป็นที่มาของการให้วัคซีนปิด
ช่องว่างในกลุ่มน้ี ซึ่งจะเริ่ม 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ทั่วประเทศ และอนาคตจะยกเลิก
การให้วัคซีนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 (ปี พ.ศ. 2558 ยังคงมีการให้วัคซีนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1)    
เมื่อเร่ิมปรับอายุรับวัคซีน MMR เข็มสอง ไม่ได้ให้วัคซีนปิด gap ในทันที ดังน้ันเด็กจะมีอายุเลื่อนขึ้นมา



 

 

19 

ประมาณ 3 ปี 3 เดือน ถึง 7 ปี ณ ช่วงให้วัคซีนปิด gap ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล มีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ตามบ้าน กิจกรรมน้ีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมีแผนทําการสํารวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
รวมถึงโรคหัด ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ือศึกษาภูมิคุ้มกันหลังจากให้วัคซีนไปแล้ว 

2. ประเทศไทยเริ่มมีการเฝ้าระวังโรคหัดขึ้นในปี พ.ศ. 2514 ก่อนการนําวัคซีนมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมฯ 
พบอุบัติการณ์อย่างต่อเน่ือง และสูงสุดในปี พ.ศ. 2527 อัตราป่วย 93.67 ต่อประชากรแสนคน และมี
ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุด 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.14 หลังจากที่ได้นําวัคซีนเข้ามาใช้ในปี พ.ศ. 2527 
อุบัติการณ์ของโรคหัดลดลงอย่างต่อเน่ือง ใน 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราป่วยอยู่ระหว่าง 1.66 - 10.61 
เฉลี่ย 5.5 ต่อแสนประชากร จํานวนผู้ป่วยอยู่ระหว่าง 1,073 - 6,709 ราย เฉลี่ย 3,501 ราย และมี
ผู้ป่วยเสียชีวิตเพียงหน่ึงรายในปี พ.ศ. 2556 เท่าน้ัน  

3. องค์การอนามัยโลกได้มีโครงการกําจัดโรคหัด ซึ่งเป็นพันธะสัญญานานาชาติ โดยประเทศไทยได้เริ่ม
โครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2553 โดยสํานักโรคติดต่อทั่วไป สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินโครงการดังกล่าว 
โดยจัดทําฐานข้อมูลกําจัดโรคหัด (Measles Elimination : ME) ขึ้นโดยให้มีการสอบสวนเฉพาะราย  
และเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพ่ือยืนยันการป่วยด้วยโรคหัดร้อยละ 80 ปัจจุบันได้ดําเนินโครงการมาแล้ว
เป็นเวลา 3 ปี พ.ศ. 2555 - 2557 

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) 

บทนํา 

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) เกิดจากเช้ือไวรัสในกลุ่มเอนเทอโร มีหลากหลาย          
สายพันธ์ุ ส่วนใหญ่พบในเด็กตํ่ากว่า 5 ปี  โรคน้ีติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงกับนํ้าลาย นํ้ามูก นํ้าจากตุ่มพอง
และแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย ผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรง เช่น มีไข้ตํ่า ๆ ปวดศีรษะ คลื่นไส้    
ปวดเมื่อย เป็นต้น โดยจะปรากฏอาการดังกล่าวอยู่ 3 - 5 วัน แล้วหายได้เอง หรือมีอาการไข้ร่วมกับตุ่มพอง
เล็ก ๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ น้ิวมือ ฝ่าเท้า บริเวณก้น และในปาก โดยตุ่มแผลในปากส่วนใหญ่ พบที่
เพดานอ่อนลิ้น กระพุ้งแก้ม เป็นสาเหตุให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บ อาจมีนํ้าลายไหลในบางรายไม่
พบตุ่มพอง แต่อย่างใด แต่บางรายจะมีอาการรุนแรง และเสียชีวิตได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่มีการติดเช้ือ 
เช่น การติดเช้ือจาก Enterovirus 71 อาจมีอาการทางสมองร่วมด้วย โดยเป็นแบบเย่ือหุ้มสมองอักเสบ             
แบบไม่ติดเช้ือ (aseptic meningitis) ที่ไม่รุนแรงหรือมีอาการคล้ายโปลิโอ ส่วนที่รุนแรงมากจนอาจเสียชีวิต 
จะเป็นแบบสมองอักเสบ (encephalitis) ซึ่งมีอาการอักเสบส่วนก้านสมอง (brain stem) อาการหัวใจวาย 
และ/หรือมีภาวะนํ้าท่วมปอด (acute pulmonary edema) 

กรมควบคุมโรค เริ่มมีการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปากต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้เพ่ิมเติมการรายงาน
โรค Herpangina ในนิยามการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปากในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งโรค Herpangina ส่วนใหญ่         
พบในเด็กอายุ 1 - 7 ปี โรคมือ เท้า ปากส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือ Coxsackievirus A1 และ Enterovirus71 
ผู้ป่วยจะมีไข้ฉับพลันและมีแผลเป่ือยเล็ก ๆ ในลําคอบริเวณเพดาน ลิ้นไก่ ทอนซิล มีอาการเจ็บคอมากร่วมกับมี
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ไข้ฉับพลันและมีแผลเป่ือยเล็ก ๆ ในลําคอบริเวณเพดาน ลิ้นไก่ ทอนซิล มีอาการเจ็บคอมากร่วมกับมี          
นํ้าลายมาก ยังไม่เคยมีการเสียชีวิต อาจมีอาการกลืนลําบาก ปวดท้อง และอาเจียน จะมีอาการของโรคได้นาน    
3 - 6 วัน และมักจะหายเองได้  

ตารางที่ 2 - 3  ข้อมูลสําคญัที่ใช้ในระบบเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก 

Risk Prevention Health outcomes 
Determinants Behaviors Program response Morbidity/ 

Mortality 
Event-based 

  
1. เชื้อก่อโรคในคน 2. พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนอนุบาล
และชุมชน 

3. มาตรการในการ
ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อใน             
ศูนย์เด็กเล็ก 

4. ความครอบคลุม
ของศูนย์เด็กเล็ก
มาตรฐาน 

5. อัตราป่วย       
อัตราตาย          
อัตราป่วยตาย        
ในคนจําแนกราย
จังหวัด / ภาค        
ทุกสัปดาห์และทุก
เดือน 

6. เหตุการณ์ผิดปกติ 
ในคน เช่น มีผู้ป่วย
มากกว่าปกติ 
หรือไม่เคยมีรายงาน
มาก่อน 

7. การตรวจคัดกรอง
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ 
โรงเรียนอนุบาล 

แหล่งข้อมูล 

นํากลุ่มข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก จําแนก 5 มิติ ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลเช้ือก่อโรคจากรายงานผลการส่งตรวจเช้ือไวรัสทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและชุมชน อ้างอิงข้อมูลจากการ 
สํารวจพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กเล็ก ซึ่งจะเริ่มดําเนินการ                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     

3. มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก และการตรวจคัดกรองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล จากการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ - ปลอดโรคได้จัดให้        
มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก และจัดทําแนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อใน         
ศูนย์เด็กเล็ก (สําหรับครูผู้ดูแลเด็ก) สนับสนุนแก่ศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ             

4. ความครอบคลุมของศูนย์เด็กเล็กมาตรฐาน ได้จากผลการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ - ปลอดโรค 

5. อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตายในคน จําแนกรายจังหวัด รายภาค ทุกสัปดาห์และทุกเดือน โดยได้จาก
ข้อมูลเฝ้าระวังเชิงรับ รง.506 สํานักระบาดวิทยา 

6. เหตุการณ์ผิดปกติในคน ได้จากฐานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event - based surveillance   
system) สํานักระบาดวิทยา 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. 2547 - 2557) โรคมือ เท้า ปาก มีแนวโน้มสูงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง      
โดยในแต่ละปี มีรายงานผู้ป่วยสูงเพ่ิมขึ้นต้ังแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม หลังจากน้ันมีจํานวนลดลงและ                  
สูงเพ่ิมอีกครั้งในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ซึ่งนับเป็นฤดูกาลระบาดของโรคในทุกปี เมื่อเปรียบเทียบจํานวน
ผู้ป่วย ในปี พ.ศ. 2557 กับปี พ.ศ. 2556 จําแนกเป็นรายเดือน พบว่าปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนผู้ป่วยสูงกว่า            
ปีที่ผ่านมาเกือบทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และจากข้อมูลในโปรแกรมตรวจสอบข่าว           
การระบาดพบต้ังแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีการรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก         
แบบเฉพาะราย และการระบาดแบบกลุ่มก้อน จํานวน 13 เหตุการณ์ โดยเกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนอนุบาล               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (3 เหตุการณ์) 

ภาพที่ 2 - 6  ภาพแสดงอัตราป่วยของโรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2558 

ในปี พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วยใน 10,303 ราย คิดเป็น        
อัตราป่วย 15.98 ต่อแสนประชากร  มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กเพศหญิง อายุ 4 ปี 10 เดือน ให้ผลบวก       
ต่อเช้ือ Enterovirus71 อายุที่พบมากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ 1 ปี (ร้อยละ 29.07) 2 ปี (ร้อยละ 25.91)    
3 ปี (ร้อยละ 16.24) จังหวัดที่มี อัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ น่าน (60.71)                 
พะเยา (38.92) สมุทรปราการ (31.88) นครสวรรค์ (30.56) เลย (30.33) ตามลําดับ มีการรายงาน          
การระบาดของโรคมือ เท้า ปากแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) จํานวน 5 เหตุการณ์ และยังคงพบในโรงเรียน
อนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรี (ศูนย์เด็กเล็ก) จังหวัดชลบุรี (โรงเรียน)    
จังหวัดอุดรธานี (ศูนย์เด็กเล็ก) จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนอนุบาลเอกชน) และจังหวัดสระบุรี (ศูนย์เด็กเล็ก) 
จํานวนทั้งสิ้น 45 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจํานวน 10 ราย พบสารพันธุกรรมของเช้ือ            
Enterovirus71 จํานวน 6 ราย และ Coxsackie virus A16 จํานวน 1 ราย  

จากข้อมูลเฝ้าระวังเช้ือไวรัสเอนเทอโรทางห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2557 ได้รับตัวอย่างจากสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ          
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ส่งมาตรวจแยกเชื้อจํานวน 5,455  ราย (จากตัวอย่างทั้งหมด 8,864 ตัวอย่าง) ให้ผลบวก 1,863 ราย           
พบสารพันธุกรรม Enterovirus71 ร้อยละ 33.55 Coxsackievirus A type 16 ร้อยละ 30.43 และตรวจพบ
สารพันธุกรรมไวรัสเอนเทอโร ชนิดอ่ืน ๆ ร้อยละ 36.02 

ภาพที่ 2 - 7  ร้อยละของเช้ือที่ตรวจพบในผู้ป่วยระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2557 

จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก พบว่าเด็กมากกว่า ๒ ใน ๓ ที่ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปากเป็นเด็ก 
ที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เน่ืองจาก ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก           
เมื่อเจ็บป่วยเช้ือโรคสามารถแพร่เช้ือและติดต่อสู่กันได้ง่าย เน่ืองจากเด็กเล็กมีภูมิต้านทานตํ่า จึงมีโอกาสป่วยได้
บ่อยขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมควบคุมโรคได้พัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และขยายผล
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ครู        
ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกําหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันควบคุมโรค          
ภายในศูนย์เด็กเล็ก โดยมีศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค             
หากดําเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดจะได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี เมื่อครบกําหนดแล้วก็สามารถ
ประเมินซ้ํา เพ่ือรักษามาตรฐานการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กต่อไปได้ สําหรับการดําเนินงาน
ที่ผ่านมาพบว่า ศูนย์เด็กเล็กหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการสามารถเฝ้าระวัง คัดกรองเด็ก เป็นโรคมือ เท้า ปากได้
อย่างรวดเร็ว จนสามารถแยกเด็กป่วยจากเด็กปกติ ทําให้สามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดต่อไปได้ ดังน้ัน 
การเพ่ิมมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันล่วงหน้า การคัดกรองเด็กทุกเช้า การแยกเด็กป่วย และควบคุมโรค
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นมาตรการที่จําเป็นในการต่อยอดพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความปลอดภัยมากขึ้น            
และหากขยายการดําเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึ้น ทั้งโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก   
ทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชนอัตราป่วยและอัตราตายจะลดลงได้อย่างชัดเจน  
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ภาพที่ 2 - 8  ภาพแสดงผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จําแนกตามกลุ่มอายุ  ปี พ.ศ. 2546 - 2558  

กรมควบคุมโรค ดําเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557     
เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายบูรณาการงานศูนย์เด็กเล็กระหว่าง               
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต โดยใช้เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และมอบกรมอนามัย           
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการงานศูนย์เด็กเล็กด้านการป้องกันควบคุมโรค ผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด 19,634 แห่ง ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ                 
- ปลอดโรค จํานวน 18,865 แห่ง (ร้อยละ 96.08) และผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วทั้งหมด 15,549 แห่ง 
(ร้อยละ 79.19)   

ภาพที่ 2 - 9  แสดงจํานวนศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมและที่ผ่านเกณฑ์ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค   
 ปี พ.ศ.2555 - 2557  
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จากการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กซึ่งเป็น
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างศูนย์เด็กเล็กที่ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดกรมควบคุมโรค และศูนย์เด็กเล็ก 
ที่ไม่ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของกรมควบคุมโรค ดําเนินการสุ่มตัวอย่างศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด 260 แห่ง 
จาก 108 ตําบล 16 อําเภอ ใน 10 จังหวัด เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค              
ในศูนย์เด็กเล็ก โดยใช้ข้อมูลรายงานโรค 506 ของอุบัติการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี              
ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ในตําบลท่ีศูนย์เด็กเล็กน้ันต้ังอยู่ ผลการศึกษาพบว่า 
ศูนย์เด็กเล็กที่ดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมโรค สามารถลดอัตราป่วย  โรคมือ เท้า ปาก              
ในพ้ืนที่ได้ โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กที่มีนโยบายการบริหารจัดการด้านการป้องกันควบคุมโรค มีนโยบายการ
บริหารจัดการด้านการป้องกันควบคุมโรค มีการแยกนอนเด็กป่วยอย่างถูกต้อง จัดแก้วนํ้าด่ืมเฉพาะตัวเด็ก             
มีจํานวนโถส้วมถ่ายอุจจาระที่เพียงพอ การมีห้องนํ้า ห้องส้วม แยกจากกัน และจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกัน
ควบคุมโรคครบถ้วนจะสามารถลดอัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากในพ้ืนที่ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่การ 
ศึกษาคร้ังน้ียังมีข้อจํากัด คือ ไม่สามารถเก็บข้อมูลในศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่ศึกษาบางพ้ืนที่ได้ครบทุกแห่ง 
เน่ืองจากระยะเวลาดําเนินงานและงบประมาณมีจํากัด อีกทั้งผู้วิจัยได้ใช้อัตราป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่ม
เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ในแต่ละตําบล ที่เป็นที่ต้ังของศูนย์เด็กเล็กนํามาใช้เป็นตัวแปรตาม ไม่ใช่อัตราป่วยของ                  
โรคมือ เท้า ปาก ที่แท้จริงของศูนย์เด็กเล็กซึ่งอาจทําให้ข้อมูลที่ได้มามีอคติ   

กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก สํานักโรคติดต่อทั่วไป จึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ                
ในศูนย์เด็กเล็กเพ่ือเน้นให้เกิดการแจ้งเตือนโรคในศูนย์เด็กเล็กโดยครูผู้ดูแลเด็ก และช่วยให้ทราบถึง
สถานการณ์โรค มือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กอย่างแท้จริง นับเป็นกลไกหน่ึงในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการสํารวจพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
ในเด็กเล็กที่จะเร่ิมดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 น้ัน ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความชุกของ
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กที่สําคัญต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กเล็ก และ
วิเคราะห์หาความชุกของปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคระบาดของโรคติดต่อในเด็กเล็กทั้งในครัวเรือน
และในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน ซึ่งการศึกษาน้ี จะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่จะช่วยให้ทราบถึงประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคในศูนย์เด็กเล็กต่อไป 

บทสรุป 

1. โรคมือ เท้า ปาก พบว่าอัตราป่วยและอัตราตาย ยังไม่ลดลงอย่างชัดเจน เน่ืองจากการดําเนินงาน ยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มวัยทั้งหมด (เด็กอายุ 0 - 5 ปี) เช่น โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน เป็นต้น
ทั้งภาครัฐและเอกชน   

2. โรคมือ เท้า ปากประมาณร้อยละ 60 พบในเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ใน     
ศูนย์เด็กเล็ก 

3. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของผู้ปกครองและชุมชนจึงมีความสําคัญ (เน่ืองจากเด็กที่ป่วย              
ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี  ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนและในครอบครัวปกติ )  

4. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ยังมีรายงานค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีรายงานผู้ป่วยเป็นจํานวนมาก
พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากย่ิงขึ้น (ทั้งการรายงานโรคและการรายงานเหตุการณ์)  
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ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก              
และโรงเรียนอนุบาล (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้อง) 

2. ขยายการดําเนินงานให้ครอบคลุมเด็กกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึ้น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล และสถานรับ
เลี้ยงเด็ก ทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน 

3. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในครอบครัวและชุมชนในการป้องกันควบคุมโรค           
(การอบรมให้ความรู้ผ่านศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน)  

โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis ) 

บทสรุป 

1. ยังไม่มีการบูรณาการข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่นระหว่างหน่วยงาน และระบบการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการป้องกันตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลโรคไข้กาฬหลังแอ่น ในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์สําคัญ  
เพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดพ้ืนที่เสี่ยง  
และนําไปใช้ในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคน้ี 

2. นําข้อมูลเฝ้าระวังโรคและข้อมูลจากการสํารวจ จําแนกตาม 5 มิติ ประกอบด้วย ความชุกของโรคและ
การกระจายตามพ้ืนที่ พฤติกรรมป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากปากหรือจมูกผู้ป่วยหรือ
พาหะ ความครอบคลุมในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการติดเช้ือและการฉีดวัคซีน           
เมื่อเดินทางเข้าพ้ืนที่เสี่ยง อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตายในคนแยกรายจังหวัดรายภาคแยกเป็นราย
สัปดาห์รายเดือน รายงานผู้ป่วยทั้งรายบุคคลและการระบาดจากทุกพ้ืนที่ และทุกกลุ่มอายุ 

3. ผลการวิเคราะห์ พบว่า การเกิดโรคภายในประเทศ กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กที่ด้อยโอกาส แรงงานต่างด้าวที่
อาศัยในสถานที่แออัด สุขาภิบาลไม่ดี ส่วนการเกิดโรคที่ติดเช้ือในต่างประเทศ มักเกิดจากการไปแสวงบุญ 
วัคซีนไม่ครอบคลุม เช้ือก่อโรคทุกชนิด โดยเฉพาะชนิด B ที่ระบาดในทวีปแอฟริกา การลดความเสี่ยง          
ทําได้โดย ตรวจจับการระบาดในประเทศให้เร็ว ข้อมูลการเกิดโรคมีลักษณะที่จํากัด เช่นเดียวกับข้อมูล
ทางห้องปฏิบัติการ และพฤติกรรมเสี่ยง ในกลุ่มเสี่ยง  

4. เมื่อนําผลการวิเคราะห์มาพิจารณาเพ่ือสะท้อนทิศทางของแผนงานควบคุมโรคน้ี พบว่า เน่ืองจากไม่มี
โปรแกรมระดับชาติ (national program) ที่ชัดเจนในการดําเนินงานควบคุมโรคในประเทศ จึงต้องมี 
การพิจารณาภาระโรค (Burden of disease) ภายในประเทศในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยการสร้างระบบ
เฝ้าระวังในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพ่ือทราบอุบัติการณ์ที่แทจ้ริง และพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง เพ่ือนํา
ข้อมูลมาจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม สําหรับควบคุมการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคในประเทศ 
สําหรับในปัจจุบัน ควรเน้นการให้สุขศึกษาเพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง   
ซึ่งควรมีการจัดทําโครงการการให้สุขศึกษา ผ่านอาสาสมัครต่างด้าว และมีการประเมินผลโครงการ           
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ที่เป็นรูปธรรม สําหรับการป้องกันการเกิดโรคในผู้เดินทางไปต่างประเทศ และการป้องกันโรคใน           
ผู้แสวงบุญ หรือผู้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ควรมีการเพ่ิมการเข้าถึงวัคซีน โดยกระจาย
วัคซีนจําหน่ายในโรงพยาบาลท่ัวไป สําหรับการป้องกันโรคจากผู้เดินทาง ควรพัฒนาตามแนวทาง          
ของเวชศาสตร์การเดินทาง ทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังเดินทาง  

บทนํา 

โรคไข้กาฬหลังแอ่น เป็นโรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ไนซีเรีย มินิงไจติดิส (Neisseria meningitidis) 
สามารถแบ่งตามแอนติเจนที่ผิว (capsular antigen) ได้เป็น 13 ชนิด (Serogroup) ได้แก่ A, B, C, D, E29, 
H, I, K, L, W-135, X, Y, Z แต่มีอยู่ 5 ชนิดที่สามารถก่อโรคในคน ได้แก่ ชนิด A, B, C, Y และ W135               
ซึ่งมีอาการรุนแรง ชนิด A, B, และ C ทําให้เกิดโรคร้อยละ 90 ในผู้ป่วยทั้งหมด โดยเฉพาะชนิด A ในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ทําให้เกิดการระบาดในพ้ืนที่ของ sub- Saharan Africa (ที่เรียกว่า meningitis belt ซึ่งมี
อาณาเขตตั้งแต่ทิศตะวันออก คือ ประเทศเอธิโอเปีย ไปจนถึงทิศตะวันตก คือ ประเทศเซเนกัล) นอกจากน้ี
พบว่า การระบาดแต่ละคร้ังมีจํานวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น และระบาดถี่ขึ้น1 

ผู้ป่วยที่มีอาการ สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่เกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะมีไข้สูงทันที 
ปวดศีรษะอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง ซึม สับสน กลัวแสง และชัก มีผื่นเลือดออกใต้ผิวหนัง 
(petechial rash) ร่วมกับป้ืนสีชมพู (pink macules) อาการที่พบได้บ่อยที่สุดคือเย่ือหุ้มสมองอักเสบ 
(meningitis) กลุ่มน้ีมีอัตราป่วยตาย ร้อยละ 3 - 10 กลุ่มที่ติดเช้ือในกระแสโลหิต (meningococcemia) 
หรือภาวะโลหิตเป็นพิษ (meningococcal sepsis) เป็นการติดเช้ือที่รุนแรงที่สุด พาหะ พบประมาณร้อยละ 5 
เช้ือจะอยู่บริเวณจมูกส่วนคอหอย (nasopharynx) สามารถที่จะแพร่เช้ือต่อไปให้คนอ่ืนได้อีก โดยทางตรงจาก
การสัมผัสกับละอองฝอยของน้ํามูก และน้ําลาย หรือเสมหะ ผู้รับเช้ือมีระยะฟักตัวของโรคส่วนใหญ่ 3 – 4 วัน 
(2 – 10 วัน) ก่อนแสดงอาการ พาหะที่มีภูมิต้านทานต่อเช้ือลดลง อยู่ในที่แออัด สภาพอากาศถ่ายเท               
ไม่สะดวก หรือติดเช้ือของระบบหายใจส่วนต้น ก็อาจจะป่วยได้ 2,3   

ประเทศไทยมีความเส่ียงจากการที่คนไทยมุสลิมเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยใน 
แต่ละปี ประเทศซาอุดีอาระเบียจะจัดสรรจํานวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ของแต่ละประเทศในอัตราส่วน           

———————————————————————————————————- 
 

1   Birk H. An Advisory Committee Statement (ACS):  Committee to Advice on Tropical Medicine and Travel 
(CAT-MAT).  Statement on meningococcal vaccination for travelers. Can Commun Dis Rep 1999; 25:          
1-12. 

2 ฝ่ายบักเตรีท่ัวไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3 Kamran Khan, Jennifer Sears, Vivian Wei Hu, John S Brownstein, Simon Hay, David Kossowsky, Rose Eck-
hardt, Tina Chim, Isha Berry, Isaac Bogoch, Martin Cetron.  Potential for the International Spread of Mid-
dle East Respiratory Syndrome in Association with Mass Gatherings in Saudi Arabia.  [internet]. PLoS 
Curr. 2013;1; doi: 10.1371/currents.outbreaks.a7b70897ac2fa4f79b59f90d24c860b8  [cited 
2014 Oct 14 ]: Available from: http://currents.plos.org/outbreaks/article/assessing-risk-for-the-
international-spread-of-middle-east-respiratory-syndrome-in-association-with-mass-gatherings-in-saudi-
arabia/ 
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1,000 คน ต่อประชากรมุสลิม 1,000,000 คน ตามมติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ                  
ของประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ประเทศไทยได้รับการจัดสรรจํานวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
13,000 คน ทั้งน้ีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีการขยายมัสยิดหะหรอมเพื่อรองรับ                   
ผู้แสวงบุญ จึงต้องปรับลดจํานวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกประเทศลงร้อยละ 20 และทําให้ประเทศไทย ในปี 
พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรรจํานวน ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์เป็น 10,400 คน จากผู้เดินทางทั่วโลกทั้งสิ้น
ประมาณ 1.5 ล้านคน 1 

โรคไข้กาฬหลังแอ่นเป็นโรคในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่กําหนดอยู่ในโรคติดต่อต้องแจ้งความ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังเป็นโรคหน่ึงที่กําหนดในกฎอนามัยระหว่างประเทศจัดอยู่ในโรค            
ที่มีโอกาสแพร่ระบาดข้ามประเทศที่ต้องแจ้งให้องค์การอนามัยโลกทราบและรีบดําเนินการควบคุมตาม            
มาตรา 12 นอกจากน้ี พระราชบัญญัติโรคติดต่อปี พ.ศ. 2523 2,3  กําหนดให้เป็นโรคติดต่อต้องแจ้งความ 
รวมทั้งเป็นโรคที่มีความสําคัญในด้านของเวชศาสตร์การเดินทาง สํานักระบาดวิทยา จึงได้มีการเฝ้าระวังโรค             
ไข้กาฬหลังแอ่น ในระบบเฝ้าระวัง (รง.506 ) เพ่ือเฝ้าระวังโรคน้ีที่สามารถแพร่ระบาดข้ามประเทศโดยเฉพาะ
ความเสี่ยงของการไปแสวงบุญ และสํานักโรคติดต่อทั่วไป ได้ดําเนินการป้องกันโรคในผู้แสวงบุญ โดยการให้
วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้ไปแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นที่ต้องนําข้อมูล   
ทั้งสองส่วนร่วมกับข้อมูลอ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือทําให้การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สถานการณ์ของโรคให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น สํานักโรคติดต่อทั่วไป จึงร่วมกับสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันพิจารณา
ข้อมูลสําคัญที่ควรจะมีเพ่ือนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แบบบูรณาการจากข้อมูลการติดเช้ือ การป่วย การตาย 
เหตุผิดปกติ ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรม และการตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค ดังแสดงในตารางที่ 2 - 4 

———————————————————————————————————- 
 

1   Lavanchy D. Meningitis. In : Heymann DL, editor.  Control of communicable diseases Manual. 19th ed. 
Washington DC: American Public Health Association; 2008. p.415-21. 

2 Cartwright KA, Stuart JM, Jones DM, Noah ND.  The Stonehouse survey: nasopharyngeal carriage of           
meningococci and Neisseria lactamica.  Epidemiol Infect 1987; 99: 591-601. 

3 ข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ชาวไทยมุสลิมผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี พ.ศ. 2557 

ตารางที่ 2 - 4  ข้อมูลสําคญัที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่น  

Risk Prevention Health outcomes 

Determinants Behaviors Program response 
Morbidity /  
Mortality 

Event-based 

1. ความชุกของโรค
และการกระจาย
ตามพื้นท่ี 

 

2. พฤติกรรมป้องกัน
ตนเองจากการ
สัมผัสสารคัดหลั่ง
จากปากหรือจมูก
ผู้ป่วยหรือพาหะ 

3. ความครอบคลุมใน
การให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ป้องกันการติดเชื้อ
และการฉีดวัคซีน
เม่ือเดินทางเข้า
พ้ืนท่ีเสี่ยง 

4. อัตราป่วย อัตรา
ตาย อัตราป่วยตาย
ในคนแยกราย
จังหวัดรายภาค
แยกเป็นราย
สัปดาห์/รายเดือน 

5. รายงานผู้ป่วย          
ท้ังรายบุคคลและ
การระบาดจาก   
ทุกพ้ืนท่ีและ      
ทุกกลุ่มอายุ 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ของโรค และผลการดําเนินการป้องกัน ควบคุมโรค โดยการให้วัคซีนป้องกัน 
ยังไม่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคน้ี
อย่างจริงจัง การใช้ฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการสังเคราะห์ข้อมูลตามรายพ้ืนที่ที่มีการบูรณาการระหว่างหลาย 
ภาคส่วนจะช่วยให้เห็นภาพรวมผลของการมาตรการสาธารณสุขว่ามีผลต่อประชาชนอย่างไร การสังเคราะห์             
และวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี จึงมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง            
และผลของการดําเนินมาตรการทางสาธารณสุขในลักษณะภาพรวม และเพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง สามารถ
เข้าใจสถานการณ์ของโรคจากข้อมูลการรายงานโรคและข้อมูลหลากหลายมิติอ่ืนๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งผลเบ้ืองต้นของ
รายงานน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดประชากรกลุ่มเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยง ทราบความครอบคลุมของการให้
มาตรการทางสาธารณสุข เพ่ือสามารถนําไปใช้ในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคน้ีได้ดีย่ิงขึ้น  

วิธีการศึกษา 

นํากลุ่มข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่น จําแนกตาม 5 มิติประกอบด้วย  

1. การนําร่องโครงการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมโรค เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และข้อมูลการแยกชนิดของเช้ือก่อโรคจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. การสํารวจพฤติกรรมในชุมชน ปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินงานที่สามารถเป็นตัวแทนประชากรทั้งประเทศ 
และขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน 

3.  สามารถสืบค้นได้จากรายงานผลการดําเนินงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. ระบบเฝ้าระวังโรคเชิงรับ (รง.506) ของสํานักระบาดวิทยา 

5. ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event – based surveillance) โปรแกรม Outbreak Verification 
ของสํานักระบาดวิทยา 

6. ข้อมูลการให้วัคซีนในผู้แสวงบุญ (พิธีฮัจญ์) 

จากนั้นนําข้อมูลจากทั้ง 6 แหล่งข้อมูลมาจัดการข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และนํามาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ดูการกระจายของการเกิดโรคตามบุคคล เวลา และสถานที่ และสังเคราะห์รวมกับข้อมูลการให้
วัคซีนในผู้แสวงบุญ 

ผลการศึกษา 

จากรายงานเฝ้าระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่น ของสํานักระบาดวิทยา พบอัตราป่วยในช่วงปี พ.ศ. 2546      
ถึง พ.ศ. 2555 แนวโน้มลดลง อัตราป่วยตายมีลักษณะขึ้นลงไม่แน่นอน บอกแนวโน้มได้ไม่ชัดเจน เน่ืองจาก
จํานวนผู้ป่วยในแต่ละปีมีจํานวนน้อย ผู้ป่วยโรคไข้กาฬหลังแอ่นพบได้ตลอดปีไม่มีฤดูกาลท่ีชัดเจน ปี พ.ศ. 2555 
มีการรายงานผู้ป่วยเดือนละ 1 – 2 ราย ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2551 (ค.ศ. 2005 - 2008) ภาคใต้มีอัตรา
ป่วยสูงสุดอย่างต่อเน่ือง และ ในปี พ.ศ. 2552 ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด 0.13 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา 
คือ ภาคเหนือ (0.06) ภาคกลาง (0.05) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.03) แสดงในภาพท่ี 2 – 10              
และตารางที่ 2 - 5 
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เมื่อทําการศึกษารายงานผู้ป่วยรายบุคคลพบว่าข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี พ.ศ. 2555 พบผู้ป่วย 8 ราย 
สัญชาติไทยทั้งหมด อัตราป่วย 0.01 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย อัตราตาย 0.004 ต่อประชากรแสน
คน และอัตราป่วยตาย ร้อยละ 37.50 สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.60 กลุ่มอายุที่พบมากท่ีสุด           
เรียงตามลําดับ คือ 5 – 9 ปี (ร้อยละ 25.0) 15 – 24 ปี (ร้อยละ 25.0)  35 – 44 ปี (ร้อยละ 25.0)                 
และ 65 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 12.5) อาชีพที่พบ คือ รับจ้าง 4 ราย นักเรียน 2 ราย เกษตรกรรม 1 ราย และอาชีพ
อ่ืนๆ 1 ราย จังหวัดที่มีการรายงาน ได้แก่ เชียงใหม่ 2 ราย (0.12 ต่อประชากรแสนคน) แพร่ 1 ราย (0.22) 

ภาพที่ 2 – 10 จํานวนผู้ป่วย และอัตราป่วยตายของผู้ป่วยไข้กาฬหลังแอ่น ในประเทศไทย                                  
ในปี พ.ศ. 2543  - 2552 

ตารางที่ 2 – 5 สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น  ปี พ.ศ. 2553 – 2558 

  
2558 

(ม.ค. – ก.พ.) 
2557 2556 2555 2554 2553 

ป่วย (คน) 2 14 13 8 22 28 

ตาย (คน) 0 4 2 3 2 6 

อัตราป่วย 
ต่อแสนประชากร 

0.003 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04 

อัตราตาย 
(ร้อยละ) 

0 28.57 15.38 37.50 9.09 21.43 
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(0.22) และน่าน 1 ราย (0.21) กระบี่ 1 ราย (0.23) สงขลา 1 ราย (0.07) สุพรรณบุรี (0.12) และ
นครราชสีมา (0.04) ผู้เสียชีวิต 3 ราย พบในจังหวัดสุพรรณบุรี 1 ราย สงขลา 1 ราย และนครราชสีมา 1 ราย 
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี พ .ศ .  2556 พบผู้ ป่วย 13 ราย จาก 12 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.02                   
ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.56 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดเรียงตามลําดับ 
คือ 1 - 3 เดือน (ร้อยละ 21.43) 35 - 44 ปี (ร้อยละ 14.29) 15 - 24 ปี (ร้อยละ 14.29) สัญชาติเป็น
ไทยร้อยละ 85.7  พม่าร้อยละ 7.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพหรือในปกครองร้อยละ 64.3 รับจ้าง            
ร้อยละ 21.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 7.1 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก           
คือ อ่างทอง (0.35 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (0.20 ต่อแสนประชากร) ตาก (0.19 ต่อแสนประชากร) 
ปัตตานี (0.15 ต่อแสนประชากร) และนราธิวาส (0.14 ต่อแสนประชากร)  

 ปี พ.ศ. 2557 พบผู้ป่วย 14 ราย จาก 9 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.02 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต               
4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.56 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 
เรียงตามลําดับ คือ 15 - 24 ปี (ร้อยละ 35.71) 35 - 44 ปี (ร้อยละ 21.43) 1 ปี (ร้อยละ 7.14)       
สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 71.4 พม่าร้อยละ 14.3 เวียดนามร้อยละ 7.1 กัมพูชาร้อยละ 7.1 อาชีพส่วนใหญ่                    
ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 42.9 รับจ้างร้อยละ 14.3 ข้าราชการร้อยละ 7.1 จังหวัดที่มีอัตราป่วย              
ต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ พัทลุง (0.19 ต่อแสนประชากร) ปทุมธานี (0.19 ต่อแสนประชากร) 
ประจวบคีรีขันธ์ (0.19 ต่อแสนประชากร) ตาก (0.19 ต่อแสนประชากร) พระนครศรีอยุธยา (0.13 ต่อ     
แสนประชากร) ข้อมูลเฝ้าระวังโรคต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วย 2 ราย 
สัญชาติไทยทั้งหมดจาก 2 จังหวัด คือ ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร คิดเป็นอัตราป่วย 0.00 ต่อแสนประชากร 
เสียชีวิต 0 ราย สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 1.00 ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 1 ปี 1 ราย และในช่วง
อายุ 25 - 34 ปี 1 ราย ไม่ทราบอาชีพ 

ผลการวิเคราะห์รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2555               
พบมีรายงานในสรุปข่าวการระบาดในรอบสัปดาห์ 7 การระบาด โดยเป็นการระบาดที่สามารถยืนยันได้ 4 ครั้ง 
นอกน้ันไม่สามารถยืนยันได้จากผลทางห้องปฏิบัติการ โดยพบรายงานการระบาดในปี พ.ศ. 2554 ที่จังหวัด
ราชบุรี ( 2 ราย) ปทุมธานี (เสียชีวิต 1 ราย สงสัย) ในปี พ.ศ. 2555 ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรุงเทพ อุทัยธานี                 
น่าน จังหวัดละ 1 ราย เชียงใหม่ 2 ราย ( ต่างด้าว : พม่า 1 ราย) ซึ่งลักษณะการพบการระบาดร้อยละ 50     
ของผู้ป่วยเป็นเด็ก และมีลักษณะปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน โดยพบว่าเกิดจากอยู่ในพ้ืนที่ แออัด เช่นชุมชนก่อสร้าง    
และเด็กต่างด้าว ในสถานท่ีที่มีสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่มีฤดูกาลชัดเจน เช่นเดียวกับรายงาน 506 
โดยไม่พบผู้ป่วยในกลุ่มผู้แสวงบุญ อย่างไรก็ดี การทบทวนการเกิดโรคในผู้แสวงบุญอาจไม่ได้ถูกรายงาน 
จําเป็นต้องมีการทบทวนการเฝ้าระวังโรค ในผู้แสวงบุญ หรือวางระบบการเฝ้าระวังโรคสําหรับผู้แสวงบุญอีกคร้ัง 

จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 พบมีรายงาน              
ในสรุปข่าวการระบาดในรอบสัปดาห์ 29 เหตุการณ์ โดยเป็นการระบาดที่สามารถยืนยันได้ 12 ครั้ง คิดเป็น                
ร้อยละ 42 นอกน้ันไม่สามารถยืนยันได้จากผลทางห้องปฏิบัติการ ในปี พ.ศ. 2556 มีจํานวนเหตุการณ์     
ทั้งสิ้น 15 เหตุการณ์ ในปี พ.ศ. 2257 มีจํานวนเหตุการณ์ทั้งสิ้น 12 เหตุการณ์ และปี พ.ศ. 2558 มีจํานวน
เหตุการณ์ทั้งสิ้น 2 เหตุการณ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกําแพงเพชร ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เก่ียวเนื่องกัน              
พบรายงานการระบาดทีจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดจํานวนจังหวัดละ 5 เหตุการณ์ 
รองลงมา คือ จังหวัดสงขลาจํานวน 2 เหตุการณ์ พบมีผู้ป่วยทั้งสิ้น 36 ราย เป็นคนไทย จํานวน 26 ราย             
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คิดเป็นร้อยละ 72 ต่างด้าวจํานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 โดยแบ่งเป็นเป็นชาวพม่า 4 ราย ลาว 3 ราย 
กัมพูชา 2 และชาวอุยกูร์อีก 1 ราย เป็นเพศชาย 25 รายและหญิง 11 ราย ช่วงอายุในวัยเด็กทั้งสิ้น 13 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 36 มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 9 รายคิดเป็นร้อยละ 25 และมีลักษณะปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน โดยพบว่า         
ร้อยละ 44 เกิดจากอยู่ในพ้ืนที่ แออัด เช่นเรือนจํา ชุมชนก่อสร้าง ค่ายทหารและศูนย์พักพิง อย่างไรก็ตาม    
จากรายงานปฏิทินการระบาดของสํานักระบาดวิทยายังไม่พบผู้ป่วยในกลุ่มผู้แสวงบุญ  

ลักษณะเช้ือก่อโรคในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552 ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยแยกเช้ือและทดสอบ serogroup จากผู้ป่วย 14 ราย ซึ่งพบเป็น serogroup B 
จํานวน 12 ราย serogroup W-135 จํานวน 2 ราย  ส่วนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง
จากปาก หรือจมูกผู้ป่วย หรือพาหะ รวมท้ังผู้กลับจากการแสวงบุญ (ยังไม่มีการเก็บสํารวจเชิงรุก) อย่างไรก็ดี  
จากการดําเนินงานของกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ สํานักโรคติดต่อทั่วไป โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน                  
และการฉีดวัคซีนเมื่อเดินทางเข้าพ้ืนที่เสี่ยง สามารถดําเนินการได้ความครอบคลุม ร้อยละ 77.25 และ 79.47 
ตามลําดับ อน่ึงในปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นให้ผู้แสวงบุญ 25,678, 
18,671, 16,078 และ 394 ( วันที่ 1 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 - 6  

ตารางที่ 2 – 6 จํานวนการให้วัคซีนสําหรับผู้แสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลํา 
ดับ
ท่ี 

รายชื่อผู้ประกอบการ 
ผู้รับการ 
ฉีดวัคซีน 

(คน) 

ไข้กาฬหลังแอ่น 
A, C, Y, W-135            

(โด๊ส) 

ไข้หวัดใหญ่ 
 

(โด๊ส) 
1 สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี - - - 
2 สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม ่ 45 38 45 
3 สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช - - - 
4 สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 12 สงขลา - - - 
5 สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 0 0 0 
6 สถาบันบําราศนราดูร 1303 1135 1289 
7 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 24 24 24 
8 โรงพยาบาลนวมินทร ์ - - - 
9 ที่ทําการแพทย์ตรวจคนเข้าเมอืง แจ้งวัฒนะ 0 0 0 

10 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรงุเทพ - - - 
11 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัชมุพร 0 0 0 
12 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฏรธ์าน ี 71 71 71 
13 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต 109 109 109 
14 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา 197 197 197 
15 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง 135 135 135 
16 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัระนอง 60 60 60 
17 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช 203 203 203 
18 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ 721 721 721 
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ตารางที่ 2 – 6 จํานวนการให้วัคซีนสําหรับผูแ้สวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                   
(ต่อ) 

ลํา 
ดับ
ท่ี 

รายชื่อผู้ประกอบการ 
ผู้รับการ 
ฉีดวัคซีน 

(คน) 

ไข้กาฬหลังแอ่น 
A, C, Y, W-135            

(โด๊ส) 

ไข้หวัดใหญ่ 
 

(โด๊ส) 
19 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัตรัง 114 114 114 
20 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส 1,872 1,872 1,872 
21 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัปตัตานี - - - 
22 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา 2,300 2,300 2,300 
23 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล 753 753 753 
24 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา 1,405 1,405 1,405 
25 โรงพยาบาลนวมินทร ์ 800 800 800 
26 พิธีเปิดโครงการฮัจย์วันที่ 6 มถินุายน พ.ศ. 2556                   

ณ ศูนย์บริหารกิจการกลางอิสลาม กรุงเทพมหานคร 
1,020 881 1,020 

  รวม 11,132 10,818 11,118 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังโรค ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังเชิงรับ จึงคาดว่าอุบัติการณ์ที่พบน่าจะ
ตํ่ากว่าความเป็นจริง อุบัติการณ์ที่แท้จริง ควรมีการสํารวจ และประเมินอัตราความครอบคลุมของการรายงาน
ของระบบเฝ้าระวัง อย่างไรก็ดีพบว่า การเกิดโรคภายในประเทศ กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กที่ด้อยโอกาส แรงงานต่างด้าว
ที่อาศัยในสถานท่ีแออัด สุขาภิบาลไม่ดี ส่วนการเกิดโรคที่ติดเช้ือในต่างประเทศ มักเกิดจากการไปแสวงบุญ 
จําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค ในผู้แสวงบุญโดยเฉพาะ ซึ่งขณะน้ียังไม่มี เพ่ือเป็นการรองรับการ
เดินทางของผู้แสวงบุญในบริบทของการเปิดเสรีอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ควรมีการสํารวจ    
ในพ้ืนที่ที่มีผู้แสวงบุญกลับมามาก เพ่ือค้นหาพาหะ รวมท้ังสํารวจพฤติกรรมในการป้องกันตนเองของผู้แสวงบุญ 

ระบบเฝ้าระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่น ควรมีการพัฒนาในการเฝ้าระวังผู้แสวงบุญ เพราะเป็นโรคติดเช้ือ              
ที่รุนแรงและพบมากในช่วงประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งเกิดระบาดคร้ังแรกในปี พ.ศ 2530 เป็นเหตุให้ผู้แสวงบุญ
เสียชีวิต ประเทศซาอุดิอาระเบียจึงกําหนดข้อควรปฏิบัติด้านสาธารณสุขสําหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์                    
โดยกําหนดให้ผู้เดินทางไปแสวงบุญทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นชนิด A, C, Y, W-135            
ก่อนเดินทางเข้าประเทศอย่างน้อย 10 วัน รวมทั้งควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลด้วย โดยกรม
ควบคุมโรค ได้ให้ฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นในประเทศไทยซึ่งเป็นแบบ quatrivalent วัคซีนชนิด polysaccha-
ride ป้องกันการติดเช้ือ serogroup A, C, Y และ W-135 ในด้านประสิทธิภาพพบว่าการให้วัคซีนในเด็กอายุ
มากกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่มีประสิทธิภาพดี วัคซีนสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ประมาณ 1 - 2 
สัปดาห์หลังฉีด และมีภูมิคุ้มกันอยู่ได้ 3 ปี ควรหลีกเลี่ยงในผู้แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน ผู้ที่เคยได้รับการวินิจฉัย 
Guillain Barre syndrome หญิงต้ังครรภ์ไม่มีข้อห้ามใช้ แต่ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัคซีนมีน้อย              
จึงควรพิจารณาให้โดยเฉพาะในกรณีที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือมาก รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องในระบบภูมิต้านทาน 
เช่น ผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยได้รับยากดภูมิต้านทาน เป็นต้น 
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เน่ืองจากวัคซีนไม่ครอบคลุม เช้ือก่อโรคทุกชนิด โดยเฉพาะชนิด B ที่ระบาดในทวีปแอฟริกา ประเทศไทย
จึงมีโอกาสท่ีจะมีการระบาดจากการท่ีผู้เดินทางป่วย จากการทบทวนรายงานการระบาดของสํานักระบาดวิทยา
พบว่าไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นจากการติดเช้ือเพราะไปแสวงบุญ พบเพียงผู้ใช้แรงงาน ที่ป่วยและเสียชีวิต ซึ่งมีอาการที่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปีเดียวกัน (ปี พ.ศ. 2552) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ดําเนินการเฝ้าระวัง
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพ่ือศึกษาว่าเป็นเช้ือชนิดใด ครอบคลุมและป้องกันได้ด้วยวัคซีนหรือไม่ พบว่า                  
ส่วนใหญ่ (12 ใน 14 ราย) เป็นซีโรกรุ๊ปที่ไม่รวมในวัคซีน คือ ซีโรกรุ๊ป B จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความเสี่ยง
จากผู้เดินทาง สําหรับการระบาดในประเทศอาจเกิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ดังน้ันการลดความเสี่ยงทําได้             
โดยตรวจจับการระบาดในประเทศให้เร็ว ผ่านการมีอาสาสมัครต่างด้าว อาสาสมัครท่าเทียบเรือ และอาสาสมัคร 
ในที่ก่อสร้างตามรูปแบบ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ร่วมกับสํานักระบาดวิทยา ร่วมจัดทําระบบเฝ้าระวัง
ในคนต่างด้าว โดยการให้เด็ก และคนต่างด้าว ซื้อบัตร smart card เพ่ือตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ 
โดยเฉพาะประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า สําหรับผู้ไปแสวงบุญ ควรเน้นการฉีดวัคซีน และการเฝ้าระวังหลังจาก
กลับมาจากการแสวงบุญ โดยควรเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของ
ชนิดเช้ือก่อโรค (molecular epidemiology) ร่วมด้วย  

ข้อจํากัดของฐานข้อมูลที่จะนํามาใช้ในโรคไข้กาฬหลังแอ่น ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูล 6 ฐาน (นํามาใช้
ได้ 4 ฐานข้อมูล)  อีก 2 ฐานข้อมูลพบว่า ฐานข้อมูลเก่ียวกับการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมโรค 
(ฐานข้อมูลที่ 1) จะเริ่มดําเนินการปี พ.ศ. 2558 และฐานข้อมูล การสํารวจพฤติกรรมในชุมชน (ฐานข้อมูลที่ 1)  
ยังไม่ได้สํารวจครอบคลุมประชากรท้ังหมด และขาดความต่อเน่ือง ส่วนฐานข้อมูลนโยบาย การควบคุมโรคของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พบว่า มีการตอบโต้การระบาด โดยทีมเฝ้าระวัง สอบสวน เคลื่อนที่เร็ว ซึ่งรายงาน
การดําเนินงานผ่านระบบ event based ซึ่งการจัดทําการวิเคราะห์โรคในครั้งน้ี ได้นําข้อมูลการเกิดโรค 
(รง.506) และการเกิดการระบาด (event base) มารายงาน ดังที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ดีพบว่าข้อมูลมีไม่
มากพอที่จะนํามาเสนอแนวทางใหม่ ๆ สําหรับมาตรการทางสาธารณสุขในการควบคุมโรค และจากการวิเคราะห์
ครั้งน้ี พบข้อจํากัดประการหน่ึงของการได้รับวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น คือ ไม่มีจําหน่ายในโรงพยาบาลท่ัวไป              
ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน สามารถรับการฉีดวัคซีน ได้ ณ สถานที่ระบุในตารางที่ 2 - 7 ดังน้ันนโยบายการจําหน่าย
วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ อาจช่วยป้องกันการป่วย และการเสียชีวิตของแรงงานไทยได้  
เพราะเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีน ส่วนมาตรการทางสาธารณสุขสําหรับผู้เดินทาง ควรใช้หลักการของ
เวชศาสตร์การเดินทาง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง 

ตารางที่ 2 – 7 สถานพยาบาลที่สามารถฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น 

ลําดบัที ่ สถานพยาบาล 
1. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่3 ชลบุร ี
2. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ 
3. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 
4. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
5. สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
6. สถาบันบําราศนราดูร 
7. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
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ตารางที่ 2 – 7 สถานพยาบาลที่สามารถฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (ต่อ) 

ลําดบัที ่ สถานพยาบาล 
8. โรงพยาบาลนวมินทร ์
9. ที่ทําการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ 

10. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ 
11. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
12. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
13. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
14. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
15. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
16. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
17. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
18. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี 
19. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
20. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
21. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
22. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
23. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
24. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

โรคอาหารเปน็พิษ (Food poisoning) 

บทนํา 

 โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) เกิดจากการรับประทานอาหารหรือนํ้าที่ปนเป้ือนเช้ือโรค 
(แบคทีเรีย ไวรัส หรือพยาธิ) หรือสารพิษที่เช้ือสร้างขึ้น เช่น สารพิษของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus, 
Clostridium botulinum , Staphylococcus aureus, Bacillus cereus เ ป็นต้น  หรือสารพิษที่ เ ช้ือโรค            
สร้างขึ้นในร่างกายภายหลังจากรับประทานอาหารท่ีปนเป้ือนเช้ือโรคเข้าไป เช่น Clostridium perfringens หรือ
สารพิษจากสิ่งอ่ืนๆ เช่น พืชพิษ สัตว์พิษ โลหะหนัก เห็ดพิษ ปลาปักเป้า เมล็ดต้นโพธ์ิศรี สารหนู ตะก่ัว เป็นต้น 
กลุ่มอาชีพที่มีสัดส่วนป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษสูงที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาจะพบในกลุ่มนักเรียน 
เด็กในปกครอง และผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ โดยกลุ่มอายุ            
0 – 4 ปีอัตราป่วยสูงสุดทุกปี รองลงมา คือกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี และอายุ 65 ปีขึ้นไป ลักษณะการระบาดของโรค
พบได้จากการที่คนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีอาการท้องเสีย อาจร่วมกับอาการทางกระเพาะอาหารและลําไส้อ่ืนๆ 
เช่น ปวดท้องขึ้นพร้อมกัน หรือต่อเน่ืองกัน เป็นต้น โดยมีสาเหตุมาจากอาหาร  และ/หรือ นํ้าด่ืม โดยระยะฟักตัว
และอาการแสดง จะขึ้นอยู่กับชนิดของเช้ือหรือสารพิษที่ปนเป้ือนในอาหาร สํานักระบาดวิทยาร่วมกับสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสําคัญที่ควรจะมีเพ่ือนํามาวิเคราะห์แบบบูรณาการ



 

 

35 

ข้อมูลเช้ือก่อโรค สถานการณ์การป่วย - การตาย เหตุการณ์ผิดปกติ ปัจจัยต้นเหตุ และพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจน
การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค ดังแสดงในตารางที่ 2 - 8 

ตารางที่ 2 - 8  ข้อมูลสําคญัที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ 

Risk Prevention Health outcome 
Determinants Behaviors Program response Morbidity/ 

Mortality 
Event-based 

1. เชื้อก่อโรคในคน 
2. สุขลักษณะของ

สถานประกอบ 
การท่ีเกี่ยวข้องกับ
การผลิตและการ
จําหน่ายน้ําด่ืม        
น้ําใช้ และอาหาร 
เช่น ตลาดสด  
โรงนํ้าแข็ง 

3. เชื้อด้ือยาของโรค
ทางเดินอาหาร
และน้ํา 

4. ภัยธรรมชาติ เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง 

5. พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ี
ไม่ปรุงสุก 

6. พฤติกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ
สุขลักษณะในการ
เข้าห้องน้ํา           
เช่น การล้างมือ 

7. ความครอบคลุม
ของสถาน
ประกอบการท่ีได้
มาตรฐาน
สุขลักษณะท่ีดี 

8. อัตราป่วย อัตรา
ตาย อัตราป่วย
ตายแยกราย
จังหวัด รายภาค 
แยกเป็นราย
สัปดาห์ รายเดือน 

9. เหตุการณ์ผิดปกติ
ในคน เช่น          
มีผู้ป่วยมากกว่า
ปกติหรือไม่เคยมี
รายงานมาก่อน 

10.การแจ้งข่าวด้าน
อาหาร/ข่าวสาร
การระบาดของโรค
ทางเดินอาหาร 
และน้ําตามสื่อ
สาธารณะ หรือ 
Social media 

ปัจจุบันยังไม่มีการบูรณาการฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษระหว่างหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคน้ี
อย่างจริงจัง การใช้ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการระหว่างหลายภาคส่วนจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการวิเคราะห์
ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล      
เฝ้าระวังในลักษณะภาพรวม และเพ่ือให้บุคลากรที่สนใจงานเฝ้าระวังเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมกันวางแผน
บูรณาการฐานข้อมูลการรายงานโรคและข้อมูลหลากหลายมิติ ซึ่งผลเบ้ืองต้นของรายงานน้ีจะเป็นประโยชน์           
ต่อการกําหนดพ้ืนที่เสี่ยง สามารถนําไปใช้ในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคได้ดีย่ิงขึ้น 

วิธีการศึกษา 

1. เช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษในคน มีได้หลายเช้ือที่เป็นเช้ือสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ดังน้ันข้อมูลเช้ือ           
ก่อโรคอาหาร เ ป็นพิษในคน  จะใ ช้ข้ อมูลจากรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิ บั ติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ/หรือ ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลท่ีมีความสามารถในการตรวจเพาะ
เช้ือได้ 

2. สุขลักษณะของสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับการผลิตและการจําหน่ายนํ้าด่ืมนํ้าใช้และอาหาร เช่น 
ตลาดสด โรงน้ําแข็ง ได้จากรายงานผลการสํารวจของกรมอนามัย และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด            
เป็นการสํารวจทําเป็นครั้งคราว 
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3. เช้ือด้ือยาของโรคทางเดินอาหารและน้ํา สืบค้นข้อมูลได้จากการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาจากห้องปฏิบัติการ                 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ/หรือ ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลท่ีมีการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยา 

4. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ จํานวนคร้ังการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง รายจังหวัด จําแนกรายเดือน จากกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

5. พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การบริโภคอาหารที่ไม่ปรุงสุก และพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขลักษณะในการเข้า
ห้องนํ้า การล้างมือ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานม่ีรับผิดชอบหลักยังไม่มีการดําเนินงานสํารวจพฤติกรรม
ต่างๆ เหล่าน้ี 

6. ความครอบคลุมของสถานประกอบการท่ีได้มาตรฐานสุขลักษณะที่ดี จารายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน
ตลาดสด น่าซื้อ และโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) สํานักสุขาภิบาล 
อาหารและนํ้า กรมอนามัย 

7. อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตาย จําแนกรายจังหวัด รายภาค ในทุกรายสัปดาห์ รายเดือน                   
จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังเชิงรับ (รง.506) ของสํานักระบาดวิทยา 

8. เหตุการณ์ผิดปกติในคน เช่น มีผู้ป่วยมากกว่าปกติ หรือไม่เคยมีรายงานมาก่อน เป็นต้น จากฐานข้อมูล
การเฝ้าระวังเหตุการณ์ (outbreak verification) สํานักระบาดวิทยา 

9. การแจ้งข่าวด้านอาหาร / ข่าวสารการระบาดของโรคทางเดินอาหารและน้ํา ตามสื่อสาธารณะหรือ             
Social media 

จากน้ันนําข้อมูลจากทั้ง 5 กลุ่มฐานข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์การกระจายของการ
เกิดโรคตามบุคคล สถานที่ และเวลา  

ผลการศึกษา 

จากการเฝ้าระวังโรคเชิงรับ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 – 2557) พบอัตราป่วยโรคอาหารเป็น
พิษ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 (171.22 ต่อแสนประชากร) ถึงปี พ.ศ. 2557 (207.81 ต่อแสนประชากร)                  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ภาพที่ 2 - 11) 

ภาพที่ 2 – 11 แสดงอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษต่อแสนประชากร พ.ศ. 2553 – 2557 
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โรคอาหารเป็นพิษ พบได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่พบจํานวนผู้ป่วยสูงในเดือนมกราคมของทุกปี แล้วลดลง
เล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์ุ - เมษายน และจํานวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม             
หลังจากนั้นจํานวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงเดือนธันวาคมโดยที่จํานวนผู้ป่วยในช่วงฤดูฝนจะสูงกว่า              
ในฤดูร้อน (ภาพที่ 2 - 12) 

ภาพที่ 2 – 12 แสดงจํานวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จําแนกรายเดือน พ.ศ. 2553 – 2557 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสัญชาติไทย พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ โดยกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี อัตราป่วย
สูงสุดทุกปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี และอายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มอาชีพที่มีสัดส่วนป่วยด้วยโรคอาหาร              
เป็นพิษสูงที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาจะพบในกลุ่มนักเรียน เด็กในปกครอง และผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน รองลงมาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ตามลําดับ  

เมื่อจําแนกรายภาค พบว่ามีลักษณะคล้ายกันทุกปี โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด
รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลําดับ (ภาพท่ี 2 - 12) อัตราป่วยในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง 
พบว่าเกือบทุกภาค มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2554 – 2557 (ภาพที่ 2 - 13) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุด ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหาร  
ส่วนตําบล รองมาพบในเขตเทศบาล การระบาดพบว่าเกิดเหตุได้ทั้งในโรงเรียน งานเลี้ยงต่างๆ อาหารที่ซื้อ            
มาทานในครอบครัวหรือปรุงประกอบเอง ทัศนศึกษาดูงาน/ท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม/เข้าค่าย   
(ภาพที่ 2 - 14) สาเหตุการระบาดที่สามารถระบุได้ทั้งจากอาหารทั่วไป อาหารทะเล อาหารสุกๆดิบๆ                  
นมโรงเรียนและเครื่องด่ืม 

ข้อมูลผลการตรวจชนิดเช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับรายงาน ในระบบเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2553 – 2557 จะพบเช้ือ Vibrio parahaemolyticus มากที่สุดเป็นอันดับหน่ึง 
รองลงมา  ไ ด้แ ก่  เ ช้ือ  Salmonella spp. , Staphylococcus เ ช้ือ  Clostridium perfringens และเ ช้ือ      
Clostridium botulinum  ตามลําดับ (ภาพที่ 2 - 15) 
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ภาพที่ 2 – 13 แสดงสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ พ.ศ. 2553 – 2557 

ภาพที่ 2 – 14 แสดงอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษต่อแสนประชากร จําแนกตามภาค พ.ศ. 2553 – 2557  

ตารางที่ 2 – 15   แสดงอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษต่อแสนประชากร จําแนกตามภาค พ.ศ. 2553 – 2557  
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ข้อมูลการเฝ้าระวังการด้ือยาของเช้ือก่อโรคทางเดินอาหารและน้ํา ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังการด้ือยาของ
เช้ือต่อต้านจุลชีพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในการเพาะเช้ือจากผู้ ป่วยกลุ่มอุจจาระร่วง                  
จากโรงพยาบาลเครือข่าย จํานวน 32 แห่ง พบว่าในปี พ.ศ. 2543 พบเช้ือ Vibrio parahaemolyticus      
เป็นสาเหตุอันดับหน่ึง พบเช้ือ 1,310 จากผู้ป่วย 5,337 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.7 ของผู้ป่วย สําหรับในปี 
พ .ศ .  2544 ถึง 2546 พบเช้ือ Salmonella spp. คือ พบเช้ือจากผู้ ป่วย 1,148 / 68,797 ราย                  
805 / 4,219 ราย, และ 636 / 4,081 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.8, 17.7 และ 14.8 ของผู้ป่วย ตามลําดับ     

ผลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2547 
เช้ือ V. parahaemolyticus  จํานวนรวมท้ังสิ้น 629 สายพันธ์ุ ตรวจพบเช้ือจากผู้ป่วย 543 สายพันธ์ุ จากการ
ปนเป้ือนในอาหารทะเล 78 สายพันธ์ุ และจากการปนเป้ือนในนํ้า 8 สายพันธ์ุ โดยในสายพันธ์ุของเช้ือที่ตรวจพบ
ในผู้ป่วย serotype O3 : K6 มากเป็นอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 27.6  เช่นเดียวกับที่ปนเป้ือนในอาหาร ได้แก่ 
ปลาซาบะสด พบ O3 : K6 คิดเป็นร้อยละ 1.3 ซึ่งสายพันธ์ุดังกล่าว เป็นเช้ือที่สร้างสารพิษชนิดทนความร้อน 
เรียกว่า Thermostable direct hemolysin สําหรับในน้ํายังตรวจไม่พบการปนเปือ้น O3 : K6  

เช้ือ V. parahaemolyticus  สายพันธ์ุ O3 : K6 พบการระบาดของเช้ืออย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2543 
เกิดการระบาดของอาหารเป็นพิษที่โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีผู้ป่วยจํานวน 63 ราย พบเช้ือ serotype 
O3 : K6 สูงถึงร้อยละ 54 เป็น ลงมาเป็นเช้ือ serotype O3 : KUT และ O4: K8  (untypeable)  และในเดือน
เมษายน ปี พ.ศ. 2547 เกิดการระบาดของอาหารเป็นพิษที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พบผู้ป่วยจํานวน                  
51 ราย คิดเป็นร้อยละ 76  เป็น serotype O3 : K6  และในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2547 เกิดการระบาด 
ของอาหารเป็นพิษที่โรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวัดตรัง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดตรัง ตรวจพบเช้ือ  
V. parahaemolyticus จากตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วย ผลการตรวจหา serotype ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขจากผู้ป่วย 26 ราย พบ serotype O4 : K9 ในผู้ป่วย 24 ราย (ร้อยละ 92.3), serotype         
O1 : KUT ในผู้ป่วย 1 ราย และ O3 : K6 ในผู้ป่วย 1 ราย  

ตารางที่ 2 – 15  ชนิดเช้ือก่อโรคอาหารเป็นพิษที่พบในผู้ป่วยได้รับรายงานในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
พ.ศ. 2553 – 2557 
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พิจารณาจํานวนภัยแล้งที่เกิดในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 พบว่า ภัยแล้งที่เกิดขึ้น
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนในปีน้ัน และเพ่ิมจํานวนสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเดือนเมษายนในปีถัดไป โดยจํานวนจะเพ่ิม
สูงขึ้นมากในช่วงเดือนมกราคม เพ่ิมสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม และลดลงในเดือนเมษายน (ภาพที่ 2 - 15)            
และจํานวนอุทกภัยที่เกิดในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 โดยรูปแบบของการเกิดอุทกภัย            
จะเริ่มเกิดในเดือนมิถุนายนปรับเพ่ิมจํานวนเหตุการณ์ขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึงเดือนกันยายนท่ีมีจํานวนเหตุการณ์
อุทกภัยสูงที่สุด และลดลงจนถึงเดือนพฤศจิกายน (ภาพที่ 2 - 16) 

ภาพที่ 2 – 15 จํานวนคร้ังการเกิดภัยแล้งเทียบกับจํานวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จําแนกรายเดือน                  
ปี  พ.ศ. 2553 – 2557 

ภาพที่ 2 – 16 จํานวนคร้ังการเกิดอุทกภัยเทียบกับจํานวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จําแนกรายเดือน                  
ปี  พ.ศ. 2553 – 2557  
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จากการวิเคราะห์สาเหตุจากเหตุการณ์อาหารเป็นพิษของนักเรียนในโรงเรียนจากรายงานการเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ (Event - based surveillance) สํานักระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2556 พบว่าสาเหตุของ
เหตุการณ์อาหารเป็นพิษ  

 พฤติกรรมเสี่ยงที่สําคัญ ได้แก่ การเตรียมอาหารของผู้ปรุงประกอบอาหาร และตัวนักเรียนที่ไม่มีความรู้ใน
การเลือกซื้อหรือเก็บรักษาอาหาร รองลงมา ได้แก่ การปรุงประกอบอาหารของผู้ขาย การเก็บรักษา
วัตถุดิบและอาหาร และอาหารหมดอายุ ตามลําดับ  

 เหตุการณ์อาหารเป็นพิษในนักเรียนในโรงเรียนจากการบริกโภคนมโรงเรียน พบสาเหตุของเน่ืองมาจาก
ระบบการเก็บรักษานมโรงเรียน รองลงมา คือ การขนส่งนม และนมหมดอายุ ตามลําดับ 

และในปี พ.ศ. 2557 พบว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์อาหารเป็นพิษอันดับหน่ึง ได้แก่ การปรุง
ประกอบอาหารของผู้ขาย ซึ่งพบได้มากขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 – 2556 รองลงมา คือ พฤติกรรมเสี่ยงจากการ
เตรียมอาหารของผู้ปรุงประกอบอาหาร ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2555 – 2556 และไม่พบพฤติกรรมเสี่ยง
เน่ืองมาจากนักเรียนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเลือกซื้อหรือเก็บรักษาอาหาร 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปรุงสุก และพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขลักษณะในการเข้าห้องนํ้า 
ปัจจุบันยังไม่มีฐานข้อมูลการดําเนินการในส่วนน้ี  โดยในปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค จึงได้มีโครงการสํารวจ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน DDC Poll ขึ้น เพ่ือศึกษาข้อมูลทางด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการ
ดําเนินการวางแผนดารป้องกันควบคุมโรค 

เมื่อพิจารณาอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษต่อแสนประชากรในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 - 2556)
กับการดําเนินงานโครงการป้องกันควบคุมโรคในตลาด ได้แก่ ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์ตลาด
สดน่าซื้อ และร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยท่ีได้รับป้าย Clean Food Good Taste พบว่า ร้อยละตลาด
ประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ และร้านอาหารและแผงลอยได้รับป้าย Clean Food Good Taste           
โดยไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษในปี พ.ศ. 2553 – 2557  (ภาพที่ 2 - 17) 

ภาพที่ 2 – 17 อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษต่อแสนประชากร ปี พ.ศ. 2553 – 2557 เทียบกับร้อยละ  
ของตลาดประเภทท่ี 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับ    
ป้าย Clean Food Good Taste 
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โรคพษิสนุขับ้า (Rabies) 

บทสรุป 

1. ยังไม่มีการบูรณาการข้อมูลเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างหน่วยงาน การวิเคราะห์ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า 
ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์สําคัญ เพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการกําหนดพ้ืนที่เสี่ยง และนําไปใช้ในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคน้ี 

2. นําข้อมูลเฝ้าระวังโรคและข้อมูลจากการสํารวจ จําแนกตาม 5 มิติ ประกอบด้วย ข้อมูลความชุกของโรค
ในสัตว์ ข้อมูลการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค และพฤติกรรมการการดูแล
บาดแผลของประชาชน ข้อมูลการป่วยตายจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ ข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนโรค  
และข้อมูลการประเมินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เหตุการณ์ผิดปกติอ่ืนๆในคน  

3. ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนคือ การไม่เข้ารับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอัตราการควบคุมจํานวนประชากรสุนัขที่น้อยเกินไป ทําให้การควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้ายังมีประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอ 

4. เมื่อนําผลการวิเคราะห์มาพิจารณา เพ่ือสะท้อนทิศทางของแผนงานควบคุมโรคน้ี พบว่า โครงการสําคัญ 
ที่จะต้องมุ่งเน้นเพ่ือควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนคือ การให้สุขศึกษา เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ 
ความเชื่อที่เก่ียวข้องกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การเข้าถึงการบริการสาธารณสุข 
การเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี การทําหมันควบคุมจํานวนประชากรสุนัข และมีการประเมินผลโครงการ           
อย่างเป็นรูปธรรม 

บทนํา 

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนท่ีนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ผู้ที่ติดเช้ือ       
หากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคน้ีสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า               
ที่ครบชุดตามกําหนดนัด ในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตจากโรคน้ีมากกว่า 55,000 ราย จาก 150 ประเทศทั่วโลก 
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบทวีปแอฟริกาและอินเดีย โดยในทวีปเอเชียพบผู้เสียชีวิตมากกว่า 31,000 ราย   
หรือคิดเป็นร้อยละ 56 แบ่งเป็น ประเทศอินเดีย 20,000 ราย ประเทศจีน 3,000 ราย ประเทศปากีสถาน 
2,490 ราย ประเทศบังคลาเทศ 1,550 ราย ประเทศฟิลิปปินส์ 248 ราย ประเทศพม่า 196 ราย            
ประเทศเวียดนาม 86 ราย ประเทศศรีลังกา 76 ราย ประเทศเนปาล 44 ราย ประเทศอินโดนีเซีย 40 ราย 
ประเทศกัมพูชา 2 ราย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว 2 ราย และประเทศมองโกเลีย 2 ราย สุนัขเป็น
ตัวการหลักที่นําโรคมาสู่คน และร้อยละ 40 ของคนท่ีถูกสัตว์กัดเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี จะเห็นได้ว่าโรค           
พิษสุนัขบ้าจัดเป็นโรคที่สําคัญไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ยังหมายถึงประเทศในอีกหลายประเทศทั่วโลก 
นอกจากน้ี องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กําหนดเป้าหมาย
ให้ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทยกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และ
ร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน องค์กรอิสระ จัดทํากรอบการดําเนินงานการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies 
Elimination Strategic Framework) เพ่ือให้การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปตามเป้าหมาย 
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สํานักระบาดวิทยา ร่วมกับสํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสําคัญที่         
ควรจะมีเพ่ือนํามาวิเคราะห์แบบบูรณาการเร่ืองการติดเช้ือการป่วยการตาย เหตุผิดปกติ ปัจจัยต้นเหตุ 
พฤติกรรม และการตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค ดังแสดงในตารางที่ 2 - 9 

ตารางที่ 2 – 9  ข้อมลูสําคญัที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 

Risk Prevention Health outcomes 

Determinants Behaviors Program response Morbidity/ 
Mortality 

Event - based 

1. การแพร่ระบาดใน
สัตว์ท่ีเป็นแหล่งรัง
โรคพิษสุนัขบ้า  

2. พฤติกรรมการดูแล
บาดแผลและ
พฤติกรรมการรับ
วัคซีนป้องกันโรค 

3. ความครอบคลุม
การฉีดวัคซีน   
เพ่ือป้องกันโรคใน
ประชากรสัตว์ 

4. จํานวนผู้สัมผัสโรค
จากสัตว์ท่ีได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค 

5. แผนการป้องกัน
และสร้างพ้ืนท่ี
ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์ เช่น 
Rabies Free 
Zone 

6. อัตราป่วย      
อัตราตาย      
อัตราป่วยตาย    
ในคนแยกราย
จังหวัดรายภาค
แยกเป็นราย
สัปดาห์รายเดือน 

7. เหตุการณ์ผิดปกติ
ในคน เช่น          
มีผู้ป่วยโรค     
Encephalitis 
และมีประวัติ   
คลุกคลีหรือถูก
สัตว์เลี้ยงลูก    
ด้วยนม กัดหรือ
ข่วน 

8. เหตุการณ์ผิดปกติ
ในสัตว์เลี้ยง     
ปศุสัตว์หรือ     
สัตว์ป่าท่ีตาย
ผิดปกติ 

ปัจจุบันระบบการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้ามีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์           
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถเข้าควบคุมป้องกันโรคได้อย่างตรงจุด โดยอาศัย
ความร่วมมือของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงาน ทําให้ปัจจุบัน พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไม่ถึง 
10 รายต่อปี อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ป่าจะเป็นในรูปแบบของการศึกษาวิจัย ทําให้ยังไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจต้องเร่งรัดการดําเนินงานเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ป่า โดยอาศัย
ความร่วมมือจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ภายใต้แนวคิด “สุขภาพหน่ึงเดียว” (One Health)  

วิธีการศึกษา 
นํากลุ่มข้อมูลเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า จําแนกตาม 5 มิติประกอบด้วย  

1. การแพร่ระบาดในสัตว์ที่ เ ป็นแหล่งรังโรคพิษสุ นัขบ้าได้จากระบบเฝ้าระวัง Rabies in animal          
(Thai   Rabies Net) ของกรมปศุสัตว์ เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์     
โดยนําเสนอข้อมูลการเฝ้าระวังเชิงรับ ซึ่งเป็นข้อมูลชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าที่ส่งมาจากสํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด และห้องปฏิบัติการ ยังมีข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก เพ่ือการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า                  
ซึ่ งประชาชนทั่ ว ไปสามารถแจ้งพบสัต ว์สงสัยโรคพิษสุ นัขบ้า  ผ่านทางเ ว็บไซต์  แหล่งข้อมูล 
www.thairabies.net/trn 
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2. พฤติกรรมการดูแลบาดแผลและพฤติกรรมการรับวัคซีนป้องกันโรค ได้จากระบบรายงานผู้สัมผัส         
โรคพิษสุนัขบ้า ร.36 ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ในกรณีที่ผู้ถูกสัตว์กัด ข่วน มารับบริการ
ที่สถานบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ในสถานบริการน้ันจะซักประวัติตามแบบรายงานการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แบบฟอร์ม ร.36) อย่างละเอียดและบันทึกรายงานในระบบรายงานผู้สัมผัส     
โรคพิษสุนัขบ้า (ระบบ ร.36) ซึ่งเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลแบบ Web base application ที่สามารถ
จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แหล่งข้อมูล http://r36.ddc.moph.go.th/  

3. ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคในประชากรสัตว์ สามารถสืบค้นได้จากรายงานผล                      
การดําเนินงานประจําปีของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ 

4. จํานวนผู้สัมผัสโรคจากสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ได้จากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า    
ร.36 ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แหล่งข้อมูล http://r36.ddc.moph.go.th/ 

5. แผนการป้องกันและสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เช่น Rabies Free Zone สามารถสืบค้นได้
จากรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ 

6. อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตายในคนแยกรายจังหวัดรายภาคแยกเป็นรายสัปดาห์รายเดือนได้จาก
ระบบเฝ้าระวังโรคเชิงรับ (รง. 506) ของสํานักระบาดวิทยา 

7. เหตุการณ์ผิดปกติในคน เช่น มีผู้ป่วยโรค Encephalitis และมีประวัติคลุกคลี หรือถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
กัด ข่วน ได้จากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event – based surveillance) ช่ือว่าโปรแกรม 
“Outbreak” ของสํานักระบาดวิทยา และจากรายงานการสอบสวนโรคซึ่งมีเกณฑ์กําหนดว่า เมื่อพบ
ผู้ป่วย 1 ราย ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกในพ้ืนที่น้ันๆ ควรรีบดําเนินการสอบสวนโรคในทันที 

8. เหตุการณ์ผิดปกติในสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์หรือสัตว์ป่า ที่ตายผิดปกติ สามารถใช้ข้อมูลจากระบบ                   
รายงานสถานการณ์โรคของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ โดย               
ศูนย์เฝ้าระวังฯ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สําหรับข้อมูลพฤติกรรมการดูแลบาดแผลและพฤติกรรมการรับวัคซีนป้องกันโรค และจํานวนผู้สัมผัสโรค  
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล ร.36 ที่เป็นระบบฐานข้อมูล
ที่เกิดจากการกรอกข้อมูลของสถานพยาบาลโดยความสมัครใจ ทําให้การกรอกข้อมูลในระบบไม่ครอบคลุม          
ทั่วทั้งประเทศ แต่อาจนําบางข้อมูลที่ได้จากระบบฐานข้อมูลน้ีมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในภาพรวมได้  

ผลการศึกษา 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน  

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงเป็นอย่างมาก จากจํานวน
สูงสุดในปี พ.ศ. 2523 มีผู้เสียชีวิต 370 ราย และลดลงอย่างต่อเน่ืองจนเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี (ภาพท่ี   
2 - 24 ) โดยจากระบบรายงานโรค (รง. 506) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557 พบว่ามีจํานวนผู้เสียชีวิต      
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า รวม 41 ราย จากทั้งหมด 19 จังหวัดทั้งประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดในแถบภาคกลาง เช่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และชลบุรี (ภาพที่ 2 - 18) อายุเฉลี่ย 41.8 ปี  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 73 เสียชีวิตจากการถูกสุนัขกัด/ข่วน/เลีย (ร้อยละ 95) และมักเป็นสุนัขที่มีอายุอยู่ในช่วง 3 - 6 เดือน 
และอายุมากกว่า 1 ปี โดยร้อยละ 100 ของผู้เสียชีวิตไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า               
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หรือเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพียงแค่เข็มแรกเท่าน้ัน และไม่ได้เข้ารับวัคซีนอย่างครบชุดและ
จากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) พบว่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2557 มีผู้สัมผัสโรค (ถูกสุนัขกัด
หรือข่วน)  เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉลี่ย 172,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทํางาน 
ในช่วงอายุ 26 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 34 (ภาพที่ 2 - 19) ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 26.67)      
และผู้ที่เข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ทราบว่าตนเองเคยได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ แต่อย่างไร    
ก็ตาม ยังมีผู้สัมผัสโรคบางส่วนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับวัคซีน        
อย่างต่อเน่ือง และไม่ครบชุดเฉลี่ย 12,727 คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 7.4 และบางส่วนมีการไม่มีการล้างแผล 
หรือการปฐมพยาบาลก่อนเข้าพบแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งน้ี อาจเกิด
เน่ืองจากทัศนคติของผู้สัมผัสโรคโดยคิดว่าลูกสุนัขจะไม่มีเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า การสูญเสียเวลาและรายได้เมื่อต้อง
ไปสถานพยาบาล เพ่ือเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ความไม่ตระหนักถึงอันตรายและความรุนแรง
ของโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากข้อมูลจากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36)  
จะเป็นระบบที่มีการกรอกข้อมูลผู้สัมผัสเพียงบางส่วนของทั้งประเทศ จึงมีการประมาณการผู้ถูกสุนัขกัดไม่ตํ่ากว่า
ปีละ 1 ล้านคน  และมารับการฉีดวัคซีนปีละมากกว่า 500,000 คนในแต่ละปี เกิดสูญเสียทางเศรษฐกิจ             
ไม่ตํ่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากจํานวนที่ประมาณการเป็นจํานวนผู้สัมผัสที่แท้จริง จะมีคนกลุ่มเสี่ยง           
ต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าอันเน่ืองมาจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบชุดเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

ภาพที่ 2 – 18 เปรียบเทียบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ 

ภาพที่ 2 – 19 แสดงจํานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2553 – 2557  แยกตามเขตบริการ
สุขภาพ (ราย) 
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ภาพที่ 2 – 20 แสดงจํานวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งตามกลุ่มอายุ 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

จากระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2557 พบว่า ข้อมูล
ผลการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ จํานวนตัวอย่างสะสมทั้งหมด 8,258 ตัวอย่าง มีการตรวจพบโรค             
พิษสุนัขบ้าคิดเป็นร้อยละ 5.1 (358/8,258) (ภาพที่ 2 - 21) โดยจังหวัดที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าสะสม
มากที่สุด  5 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา ฉะเชิงเทรา เชียงราย และอุบลราชธานี สุนัขเป็นสัตว์
ที่พบเช้ือมากที่สุด (ร้อยละ 58) รองลงมาได้แก่ หนู (ร้อยละ 22) และแมว (ร้อยละ 14) สัตว์ไม่มีเจ้าของมี
โอกาสตรวจพบ โรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าสัตว์มีเจ้าของ สัตว์ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี มีโอกาสตรวจพบโรค         
พิษสุนัขบ้าได้มากกว่าสัตว์อายุน้อยกว่า 3 เดือน สัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป       
ก่อนสัมผัสเช้ือมีโอกาสตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าน้อยกว่าสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และสัตว์ที่ตรวจพบโรค    
พิษสุนัขบ้าส่วนมากจะแสดงอาการดุร้ายโดยไล่กัดทั้งคนและสัตว์  

ภาพที่ 2 – 21 แสดงร้อยละของสัตว์ที่พบโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งตามเขตบริการสุขภาพ 
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ภาพที่ 2 – 22 แสดงชนิดของสัตว์ที่พบเช้ือ 

ภาพที่ 2 – 23 แสดงช่วงอายุสัตว์ที่พบเช้ือ  

ภาพที่ 2 – 24 แสดงประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  
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ภาพที่ 2 – 25 แสดงประวัติการมีเจ้าของในสัตว์ที่พบเช้ือ  

นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ยังมีการสํารวจจํานวนประชากรสุนัขในประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2558    
มีจํานวนประชากรสุนัขมากถึง 8 ล้านตัว (ภาพที่ 2 - 28) แต่ข้อมูลจากรายงานสารสนเทศ เพ่ือการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) มีจํานวนสุนัขที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพียง 2 ล้านตัว หรือ 1 ใน 4 
ของจํานวนประชากรสุนัขที่ได้รับการสํารวจ (ภาพที่ 2 - 29) ซึ่งสุนัขที่ได้รับการลงทะเบียนส่วนใหญ่           
(ร้อยละ 95) เป็นสุนัขที่ไม่ได้ผ่านการทําหมันคุมกําเนิด (ภาพที่ 2 - 30) ซึ่ง Mitmoonpitak, Tepsumeth-
anon, and Wilde (1998) ได้มีการประมาณการไว้ว่าในประเทศไทยจะมีจํานวนสุนัข 14.9 ตัวต่อประชากร 
100 คน ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่สูงมากพอสมควร (เฉลี่ยทั่วโลกมีจํานวนสุนัข 10 ตัวต่อประชากร 100 คน)  
ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (2005) พบว่าจากการเปรียบเทียบผลการสํารวจทางสถิติของประชากรสุนัข              
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2535 พบว่าประชากรสุนัขที่ไม่มีเจ้าของเพ่ิมขึ้นเกือบ    
3 เท่า ในเขตกรุงเทพมหานคร (ในปี พ.ศ. 2535 มีสุนัขไม่มีเจ้าของประมาณ 40,000 ตัวจากทั้งหมด 
360,000 ตัว เปรียบเทียบกับในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีจํานวนสุนัขไม่มีเจ้าของถึง 110,000 ตัวจากทั้งหมด 
630,000 ตัว) จากตัวอย่างผลการสํารวจล่าสุดน้ีเองอาจเป็นตัวเลขตํ่ากว่าความเป็นจริง ช้ีให้เห็นว่าจํานวน
ประชากรสุนัขทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและอาจจะทั่วประเทศน้ัน มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และไม่มีทีท่า 
ว่าจะลดลงในอนาคตอันใกล้ ซึ่งหมายความว่าอัตราการเกิดต่อการตายยังไม่ถึงจุดอ่ิมตัว และทําให้ปัญหาสุนัข
ไม่มีเจ้าของเหล่าน้ีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ภาพที่ 2 – 26 แสดงจํานวนประชากรสุนัขทีท่ําการสํารวจ แบ่งรายเขตปศุสัตว์ 
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ภาพที่ 2 – 27 จํานวนการเขียนทะเบียนในระบบฐานข้อมูล Thai rabies net ในปี พ.ศ. 2556 – 2557 

ภาพที่ 2 – 28 อัตราการทําหมันของสุนัขทีล่งทะเบียนในฐานข้อมูล Thai rabies net  

ภาพที่ 2 – 29 การฉีดวัคซีนของสุนัขที่ลงทะเบียนในฐานขอ้มูล Thai rabies net  

วิจารณ์และสรุปผล 

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่อันตรายร้ายแรงเกิดจากเช้ือไวรัส ติดต่อผ่านทางการ
กัด ข่วน เลียบาดแผล เมื่อเช้ือเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์ จะเดินทางไปตามเส้นประสาทส่วนกลาง อาการของ
คนที่ได้รับเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่มีอาการของสมองอักเสบ และไขสันหลังอักเสบ โดยอาการเร่ิมแรกจะมี
ไข้ตํ่าๆ เจ็บคอ เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมามีอาการคันมักเร่ิมจากบริเวณแผลที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอ่ืนๆ 
ต่อมา จะกระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กระวนกระวาย กลืนลําบากโดยเฉพาะ
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ของเหลว กล้ามเน้ือกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกหรืออาจเกร็ง อัมพาต หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด           
ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อแสดงอาการแล้วเสียชีวิตทุกราย ส่วนอาการในสัตว์อาจพบการแสดงอาการ                  
ดุร้าย โดยจะแสดงอาการกระวนกระวาย ต่ืนเต้น หงุดหงิด ไม่อยู่น่ิง กัดแทะสิ่งของ สิ่งแปลกปลอม กัดทุกสิ่ง            
ไม่เลือก อัมพาต คางตก ลิ้นห้อย และตายในที่สุด  

จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 
จํานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเริ่มคงที่ (7, 7, 4 และ 7 ราย) โดยสุนัขเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต  
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในคน ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดเมื่อสัมผัสกับสัตว์ที่สงสัยแล้วไม่เข้ารับการรักษาหรือการ         
ปฐมพยาบาล และไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
เพียงเข็มแรก และไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเน่ืองครบชุด จากระบบฐานข้อมูลรายงานผู้สัมผัสโรค           
พิษสุนัขบ้า (ร. 36) พบว่าในแต่ละปีมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉล่ีย 172,000 คน และใน
กลุ่มน้ียังมีผู้สัมผัสโรคท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วแต่ไม่ได้เข้ารับวัคซีนอย่างต่อเน่ือง และ
ไม่ครบชุดเฉล่ีย 12,727 คน ซึ่งคนกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเห็นได้ชัด 
ทั้งน้ีอาจเกิดเน่ืองมาจากการ ไม่ตระหนักถึงความสําคัญและความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และคิดว่าลูกสุนัข   
จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่ได้เข้ารับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากข้อมูล
จากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) จะเป็นระบบท่ีมีการกรอกข้อมูลผู้สัมผัสเพียงบางส่วนของ      
ทั้งประเทศ จึงมีการประมาณการผู้ถูกสุนัขกัดไม่ตํ่ากว่าปีละ 1 ล้านคนและมารับการฉีดวัคซีนปีละมากกว่า 
500,000 คนในแต่ละปี ซึ่งหากจํานวนที่ประมาณการเป็นจํานวนผู้สัมผัสที่แท้จริง จะมีคนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า อันเน่ืองมาจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบชุดเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

จากระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของประเทศไทยพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้ากระจายท่ัวประเทศ 
โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง และมีการประมาณการถึงจํานวนประชากรสุนัขในประเทศไทยว่ามีจํานวนมากถึง    
8 ล้านตัว ซึ่งอาจคิดได้เป็น 14.9 ตัวต่อประชากร 100 คน ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศอ่ืนๆ อีกทั้งพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขของคนไทยน้ันมีการเลี้ยงในลักษณะก่ึงเลี้ยงก่ึงปล่อย ประกอบกับ
ไม่ได้มีการทําหมันสุนัขทําให้เกิดการเพิ่มจํานวนประชากรสุนัขและเกิดปัญหาสุนัขจรจัดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ     
เป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์อีกด้วย 



 

 



 

 

ส่วนที่ 3 

ผลการดาํเนนิงาน 
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ผลผลิตที่ 1  
ดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ จํานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผนที่ทีกํ่าหนด ดังน้ี 
1. หลักสูตรการอบรมผู้นิเทศงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน (ผลิตภัณฑ์หลัก กลุม่ที่ 5 ประเภทหลักสูตร)  
2. แนวทางการเฝา้ระวังควบคมุโรค การตรวจรักษาและสง่ตัวอย่างตรวจทางหอ้งปฏิบัติการเพ่ือการ               

กําจดัโรคหัด (ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มที่ 4 ประเภทแนวทาง)  
3. คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการตรวจสุขาภิบาลอาหาร (ผลิตภัณฑ์หลัก กลุม่ที่ 4 ประเภทคู่มือ)  

ผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมหลักของผลผลิตที ่1 มีดังต่อไปน้ี 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการองค์กร สํานักโรคตดิต่อทั่วไป ปี 2558 
มาตรการ/กิจกรรมสําคญัทีด่ําเนินการ 

1. การพัฒนากลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผล 
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
3. การจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป 

ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1  การพฒันากลยุทธ์ แผนปฏบิตัริาชการ และตดิตามประเมินผล 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ แอนด์เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมควบคุมโรคในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และประสานแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2558 ระหว่างสํานักโรคติดต่อทั่วไปและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการระดม
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ผู้ เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วยบุคลากรจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12 และสํานักโรคติดต่อทั่วไป              
รวมท้ังสิ้น 150 คน กิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย  

1.1 การบรรยายทิศทางการดําเนินงานในภาพรวมปีงบประมาณ 2558 และอภิปราย
เรื่อง“มุมมองการพัฒนาความร่วมมืองานป้องกันควบคุมโรคติดต่อให้สัมฤทธ์ิผล”  

1.2 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือประสานการดําเนินงานร่วมกันระหว่างสํานักโรคติดต่อทั่วไป และ 
สคร. ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและ
การกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคหนอนพยาธิ โรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ และโครงการศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ให้บรรลุตามตัวช้ีวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2558  

1.3 การนําเสนอผลการประชุมกลุ่ม แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน   
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2. จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 สํานักโรคติดต่อทั่วไป ประกอบด้วย 18 โครงการ 
ครอบคลุมประเด็นบูรณาการชาติ (วัยเรียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) บูรณาการกระทรวง (ปฐมวัย) 
จุดเน้น และภารกิจพ้ืนฐานกรมควบคุมโรค 

3. จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของโครงการ งบดําเนินงาน และเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองกรมควบคุมโรคในส่วนที่สํานักโรคติดต่อทั่วไป
รับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมดีกว่าเป้าหมาย อยู่ที่ระดับคะแนน 4.2284            
มีผลการประเมินในภาพรวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งตัวช้ีวัดที่ดําเนินการ
ตํ่ากว่าเป้าหมาย 2 ตัว ได้แก่ ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยตามภารกิจของ
กรมควบคุมโรค และร้อยละเหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลงร้อยละ 50 เน่ืองจากการ             
สุ่มตรวจประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคยังไม่ครอบคลุม และการบันทึกข้อมูล
ของสถานการณ์บริการไม่ถูกต้องครบถ้วน 

กิจกรรมที่ 2  การพฒันาทรพัยากรบคุคลของสาํนกัโรคตดิต่อทั่วไป 
1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  : ได้จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงาน

ผลงานคุณภาพของสํานักโรคติดต่อทั่วไป เพ่ือเสนอขอรับรางวัลคุณภาพบริการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 
โดยเชิญอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธ์ิ ที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นวิทยากรให้การบรรยายหลักเกณฑ์ 
แนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ปี พ.ศ. 2558 และเทคนิคการสร้างความ 
โดดเด่นในการเขียนรายงานฯ รวมถึงอภิปรายสาระสําคัญของโครงการเพ่ือกําหนดขอบเขตนําเสนอ 
เน้ือหาของรายงานผลงานคุณภาพตามแนวทางปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งสํานักโรคติดต่อทั่วไป           
ได้ส่งรายงานผลงานคุณภาพ เรื่อง “โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” เพ่ือเสนอขอรับรางวัลคุณภาพ
บริการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558  และกรมควบคุมโรคโดยคณะทํางานพิจารณาผลงานประกอบด้วย                
ที่ปรึกษาจากสํานักงาน ก.พ.ร. และกลุ่ม กพร. กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันพิจารณาการคัดเลือกผลงาน 
เพ่ือส่งขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2558 (TPSA 58) จาก 39 ผลงาน พบว่า       
มีผลงานปี พ.ศ. 2558 จํานวน 15 ผลงาน และผลงานประเภทต่อเน่ือง 4 ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือก 
ซึ่งผลงานคุณภาพของสํานักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง “โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” ได้รับการคัดเลือก
จากท่ีปรึกษาพิจารณาผลงานคุณภาพ กรมควบคุมโรค ส่งขอรับรางวัลผลงานคุณภาพของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ  

2.  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
2.1  การอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2558  
2.2  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํานักโรคติดต่อทั่วไปด้านการวิจัยและพัฒนา หลักสูตร               

“การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย” ปีงบประมาณ 2558 โดยจัดการอบรมภายในหน่วยงาน 
จํานวน 5 ครั้ง และจัดอบรมเพ่ิมเติม หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ” จํานวน 1 ครั้ง โดยวิทยากร          
ที่ปรึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.3 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักโรคติดต่อทั่วไป จํานวน               
2 หลักสูตร (1) การใช้งานโปรแกรม Social Media ประเภทต่างๆ จํานวน 2 รุ่น และ                  
(2) การใช้งานโปรแกรม Windows Live Movie Maker 
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2.4 สนับสนุนบุคลากรของสํานักโรคติดต่อทั่วไปเข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนาภาวะผู้นํา จัดโดย 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาผู้นําด้านการบริหารงาน
ป้องกันควบคุมโรค (Executive in Disease Control) จํานวน 1 ราย 2) โครงการสร้างภาวะ
ผู้นําด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) จํานวน 3 ราย และ 3) หลักสูตร
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) จํานวน 1 ราย 

2.5 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการอบรมศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรม             
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนรายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ” เมื่อวันที่               
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาคาร 5 ช้ัน 5 
กรมควบคุมโรค รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายความรู้เก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการกรมควบคุมโรคท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ การเล่าประสบการณ์การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
ได้แก่ ประเทศจีน และพม่า รวมไปถึงเทคนิคการเขียนรายงานผลการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร ได้แก่ จัดกิจกรรม “เพาะต้นอ่อนทานตะวัน 
ร่วมแบ่งปันผลผลิตให้น้อง” จัดมุมนิทรรศการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพบริเวณโถง             
หน้าลิฟท์ สํานักโรคติดต่อทั่วไป โดยมีหัวข้อความรู้ด้านโภชนาการและการสร้างเสริมสุขภาพ              
ที่น่าสนใจ อาทิเช่น นํ้าตาล...พลังงานแอบแฝง อาหารแลกเปลี่ยน  Eat Clean ฯลฯ และกิจกรรม
ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคลากรสํานักโรคติดต่อทั่วไป  

2.7 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมร่วมของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมรับบริจาคส่ิงของ
อุปโภค บริโภค และรับบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้กับน้องๆ บ้านราชาวดีหญิง 
และนําสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินบริจาคพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน  ณ สถานสงเคราะห์           
เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง) อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    

2.8 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2558 ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งกลุ่มข้าราชการ
และพนักงานราชการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปต่อการ
พัฒนาบุคลากรระดับกรมและระดับหน่วยงาน ในทุกประเด็นการสํารวจ โดยในแต่ละประเด็นการ
สํารวจมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

2.9 การประเมินสมรรถนะบุคลากร  
 รอบ 6 เดือนแรก ผลการประเมินสมรรถนะหลัก พบว่ามีข้าราชการที่สมรรถนะหลักผ่านเกณฑ์ 

(อยู่ในระดับที่คาดหวัง และสูงกว่าระดับที่คาดหวัง) คิดเป็นร้อยละ 92.38 ผลการประเมิน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่ามีข้าราชการที่สมรรถนะฯผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย
ละ 93.33 และผลการประเมินสมรรถนะที่จําเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค พบว่า               
มีข้าราชการท่ีมีสมรรถนะผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 92.38 

 รอบ 6 เดือนหลัง ได้ดําเนินการให้บุคลากรในสังกัดประเมินสมรรถนะรอบ 6 เดือนหลัง และ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล IDP ตามแนวทางกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะที่จําเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค  

2.10 การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ได้จัดกระบวนการสื่อสาร ทําความเข้าใจ และช้ีแจง
บุคลากร ให้รับทราบถึงการประเมินผล การกําหนดตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย รวมถึงการถ่ายทอด
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ตัวช้ีวัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล สําหรับปีงบประมาณ 2558 และผู้รับผิดชอบหลักของ
หน่วยงานได้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค นอกจากน้ีกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรได้จัดประชุมช้ีแจง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและฝึกการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดหน่วยงาน พร้อมจัด
คลินิก PMS Online เพ่ือให้คําปรึกษาและคําแนะนําเพ่ิมเติมแก่บุคลากร 

กิจกรรมที่ 3   การจัดการความรู้ของสํานกัโรคตดิตอ่ทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะทํางานบริหารจัดการความรู้ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป เห็นชอบให้           

กลุ่มงานดําเนินการทบทวนและคัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงานท่ีต้องดําเนินการเร่งด่วนจํานวน         
3 หัวข้อ ได้แก่ (1) การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย  (2) การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ในส่วน
กระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน และ (3) การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา และจัดแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) ดังน้ี 

แผนที่  1 ช่ื อ หัวข้อความ รู้  “การพัฒนางานประจํ าสู่ ง าน วิจั ย” หน่วยงานที่ รั บผิดชอบ  คือ                  
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ร่วมกับ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่กําหนด
ไว้ในแผน คือ เรื่องเล่าเร้าพลัง (Story Telling), การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring), การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action Learning), และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เป้าหมายผลผลิตโครงการและ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ คือ ผลงานวิจัย R2R ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป จํานวน 5 เรื่อง 

คณะทํางานดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย” ตามแผนที่
กําหนดไว้ โดยมีการปรับกําหนดการบ้างเล็กน้อยเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจอ่ืนๆ ของบุคลากรส่วนใหญ่               
มีการนําร่องกิจกรรมก่อนการอบรมฯ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสํานักโรคติดต่อทั่วไป ด้านการ
วิจัยและพัฒนาฯ โดยเชิญนักวิชาการอาวุโสของสํานักฯ บรรยายเกี่ยวกับพ้ืนฐานงานวิจัย และการวิเคราะห์             
ความต้องการขององค์กรเพ่ือกําหนดคําถามการวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย เพ่ือสร้าง             
แรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดให้บุคลากรของสํานักฯ ที่เป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ มีการจัดกิจกรรม                
“ต้ังวงเล่า …R2R นําพาความสําเร็จ” และจัดคลินิกให้คําปรึกษาการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Clinic R2R) 
ได้สําเร็จตามแผนฯ รวมทั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน R2R โดยมีผลงานวิจัย R2R ของสํานัก             
จํานวน 9 เรื่อง 
 แผนที่ 2  ช่ือหัวข้อความรู้ “การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ 
และจัดส่งวัคซีน” หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่กําหนดไว้ใน
แผน คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) และ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Shar-
ing) เป้าหมายผลผลิตโครงการและตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ ได้แก่ ผู้ขอสนับสนุน      ร้อยละ 95 ได้รับ
วัคซีน ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กําหนด, ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพวัคซีนจากผู้ขอรับการ
สนับสนุน และหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ 
และจัดส่งวัคซีน 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้เรื่อง “การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ใน
ส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน” ประสบความสําเร็จด้วยดี โดยสามารถดําเนินงานตามกิจกรรม
ที่กําหนดไว้ในแผนฯ ครบทุกกิจกรรม แม้ว่าบางกิจกรรมอาจต้องล่าช้ากว่ากําหนดหรือบางกิจกรรมต้อง
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ดําเนินการเร็วกว่าที่คาดไว้ เภสัชกรและผู้ที่รับผิดชอบงานการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีนทั้งของสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป และผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นจากสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 4, 6, 9 และ 12  สามารถใช้ “เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ 
ในส่วนกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน” เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง                
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในส่วนของกระบวนการเบิกจ่าย บรรจุ และจัดส่งวัคซีน 
ทําให้ผู้รับการสนับสนุนได้รับวัคซีนถูกต้อง ตรงเวลา วัคซีนไม่เสื่อมสภาพจากกระบวนการบรรจุและขนส่ง           
ที่ไม่ถูกต้อง บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้ ได้แก่ ผู้ขอสนับสนุนฯ ร้อยละ 95 
ได้รับวัคซีน ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กําหนด ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพวัคซีนจากผู้ขอรับการ
สนับสนุนฯ และหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนวัคซีน ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเบิกจ่าย 
บรรจุ และจัดส่งวัคซีน 
 แผนที่ 3 ช่ือหัวข้อความรู้ “การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา” หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กลุ่มบริหาร
ทั่วไป เคร่ืองมือการจัดการความรู้ที่กําหนดไว้ในแผน คือ การจัดเวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เป้าหมาย
ผลผลิตโครงการและตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ คือ หน่วยงานที่เก่ียวข้องร้อยละ 90 ดําเนินการจัดหาพัสดุ
โดยวิธีสอบราคาได้อย่างถูกต้อง 
 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา”                     
มีความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จ โดยสามารถดําเนินการได้ครบทุกกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้          
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เก่ียวข้อง บุคลากรของสํานักโรคติดต่อทั่วไป (ที่ต้องปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดหาพัสดุ) ได้ใช้ความรู้เรื่องดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดหาพัสดุที่ถูกต้องตามกฎระเบียบและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้การจัดหาพัสดุของสํานักฯ มีความสะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ จากการจัดอบรมแบบเวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ต้ังแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาคาร 5 ช้ัน 5 กรมควบคุมโรค ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการฯ  โดยเชิญ
วิทยากรจากกองคลัง กรมควบคุมโรค และข้าราชการบํานาญ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งในอดีตปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายและร่วมอภิปราย 
จํานวน 17 คน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ (10 คน) ส่วนเร่ืองที่ดําเนินการจัดซื้อจัดหาโดยวิธีสอบ
ราคาได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องส่งเรื่องกลับไปแก้ไขน้ัน คิดเป็นร้อยละ 100 
 นอกจากแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ทั้ง 3 แผนดังกล่าว สํานักโรคติดต่อทั่วไปยังจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ มุมความรู้ KFC (Knowledge & Friends Corner) การสรุปบทเรียนการดําเนินงาน
โครงการต่างๆ และการถอดบทเรียน 

ปญัหา/อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดําเนินงานไม่บรรลเุปา้หมาย 
1. เน่ืองจากการถ่ายทอดรายละเอียดตัวช้ีวัดจากผู้กํากับตัวช้ีวัดค่อนข้างล่าช้า ทําให้จัดทํา OS Matrix 

ระดับกลุ่มและระดับบุคคลต้องล่าช้าตามไปด้วย เป็นผลให้การมอบหมายงานไม่ครบถ้วนต้ังแต่ต้นรอบ
ประเมิน 

2. กรมควบคุมโรค กําหนดการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ( PMS Online ) ปีงบประมาณ 2558 รอบ 1 โดยไม่ได้เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
มาต้ังแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมา ทําให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดต้องใช้เวลาในการเรียนรู้            
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ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมฯ ในระหว่างประเมินจริง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร            
ผลการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ประเมิน ไม่ให้ความสําคัญต่อการ ใช้ระบบ PMS Online ไม่เข้าร่วมในการประชุมช้ีแจงที่จัดขึ้นภายใน
หน่วยงาน และไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนในระยะเวลาที่แนวทางปฏิบัติกําหนดไว้ เช่น การมอบหมายงาน           
การให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาผู้รับการประเมิน การประเมินผลตามช่วงเวลาที่กําหนด เป็นต้น  

4. ในการดําเนินงาน “จัดการความรู้” ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดๆ มักมีปัญหาอุปสรรคที่คล้ายกัน คือ 3M (Man  
Money  Materials หรือ คน เงิน ของ) สําหรับเร่ืองของ “เงิน” และ “ของ” น้ัน อยู่ที่การบริหารจัดการ
ที่ดีก็จะไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคแต่อย่างใด แต่ปัญหาใหญ่ที่แก้ไขยาก คือ เรื่องของ “คน” โดยปัญหา
ทั่วไปท่ีพบในการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ ได้แก่ (1) ผู้เก่ียวข้องมีภาระงานอื่น ทําให้ไม่สามารถ             
จัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันได้ (2) แม้จะกําหนดนัด วัน เวลาได้ล่วงหน้าแล้วแต่
ผู้เก่ียวข้องมักมีภารกิจอ่ืนที่จําเป็นมากกว่า มีความสําคัญมากกว่า มีความเร่งด่วนมากกว่า จึงไม่อาจเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างกะทันหัน (3) ความไม่สนใจ ไม่ใฝ่เรียนรู้ของบุคลากรซ่ึงเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล                 
ไม่สามารถบังคับได้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้จะใช้วิธีการต่างๆ ในการเชิญชวน ก็ไม่บรรลุผลใน
ระยะยาว และ  (4) ข้อจํากัดด้านสถานที่ที่ไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม และข้อจํากัดที่ไม่
สามารถควบคุมได้ คือ การเปลี่ยนมาใช้ระบบ e-bidding ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2558 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข สําหรบัหน่วยงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน                   
บรรลเุปา้หมาย   

1. ควรกําหนดให้กลุ่มผู้ประเมินทุกคนเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงจากกรมควบคุมโรค ถึงความสําคัญของระบบ 
PMS Online และวิธีการใช้งานระบบฯ 

2. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากการประเมินสมรรถนะตามระบบ PMS Online 
สําหรับการวางแผนและติดตามการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้น  

3. ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้ากลุ่ม) ควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามแผนพัฒนารายบุคคล
ที่จัดทําขึ้น และกระตุ้นให้บุคลากรเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง โดยเช่ือมโยงกับ
ตําแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงาน 

4. ผู้รับผิดชอบงานด้านการประเมินสมรรถนะบุคลากร ควรมีการเก็บข้อมูลผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ของบุคลากรอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ
และมีส่วนร่วมในการดําเนินการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามบทบาทหน้าที่อย่างเป็นระบบ
ต่อไป 

5. แนวทางแก้ไขสําหรับการจัดการความรู้ของสํานักฯ คือ การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ Social Media ให้มากขึ้น 
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ผลผลิตที่ 2  
    เป้าหมายผลผลิตที่ 2  คือ เครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพ และความ

เข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จํานวน 160 หน่วยงาน  
    ในรอบ 12 เดือน มีเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักโรคติดต่อทั่วไปภายใต้การ

ดําเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังสิ้น 186 หน่วยงาน ดังน้ี 

1. ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รางวัล Best Practice ระดับเขต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
สํานักงานกรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย  

2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ได้แก่ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ ในพ้ืนที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
ปราจนีบุร ีสรุนิทร ์ศรสีะเกษ อุบลราชธานี เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก มหาสารคาม 
เลย มุกดาหาร ราชบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี สงขลา และ
กรุงเทพมหานคร  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมปศุสัตว์ (สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ สํานักงาน
ปศุสัตว์เขตที่ ๑ - ๙ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอพ้ืนที่เสี่ยง) 

 กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และการมีส่วนร่วม กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( เทศบาล, อบต. ที่มีคน
เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และพบโรคในสัตว์)  

 ทบวงมหาวิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมหลักของผลผลิตที่ 2 มีดังต่อไปน้ี 

กิจกรรมหลักที่ 2.2 

โครงการเสรมิสร้างศักยภาพพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ           
เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักโรคตดิตอ่ทั่วไป  
ประกอบไปด้วยโครงการย่อย ได้แก่ 

โครงการย่อยที่ 1  โครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ป ี2558  
มาตรการ/กิจกรรมสําคญัทีด่ําเนินการ 

1. พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง)  

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
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กิจกรรมสําคญัทีด่าํเนนิการ ดังนี ้
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค          

ในศูนย์เด็กเล็ก 
2. ติดตามประเมินการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค 
1. จากการดําเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 มีศูนย์เด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 15,143 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 77.7          
ของศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด) ผ่านการประเมินรับรองจํานวน 7,446 แห่ง 
(ร้อยละ 73.1) โดยในปี พ.ศ. 2557  เป็นต้นมาได้มีการบูรณาการงานศูนย์เด็กเล็กร่วมกับกรมอนามัย 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และขยาย
การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอนุบาล สังกัด สพฐ. ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนอนุบาล           
เข้าร่วมโครงการแล้ว จํานวน 3,599 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 12.8 ของโรงเรียนอนุบาลในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว จํานวน 2,820 แห่ง (ร้อยละ 79.1) 

2. จากการติดตามสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2558)             
พบผู้ ป่วย 25,359 ราย คิดเป ็นอัตราป่วย 38.94 ต่อแสนประชากร มีผู้ ป่วยเสียชีวิต 2 ราย               
โดยรายแรกเป็นเด็กเพศหญิง อายุ 4 ปี 10 เดือน ที่จังหวัดสระบุรีให้ผลบวกเช้ือ Enterovirus 71              
รายท่ีสองเป็นเด็กเพศชาย อายุ 1 ปี 8 เดือน ที่จังหวัดตาก ให้ผลบวกเช้ือ Enterovirus 71 อายุที่พบ 
มากที่สุด คือ 1 ปี (ร้อยละ 28.16) 2 ปี (ร้อยละ 25.86) และ 3 ปี (ร้อยละ 18) ตามลําดับ จังหวัด            
ที่มี อัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดลพบุรี (85.84) น่าน (84.05)                
พะเยา (81.74) เลย (75.59) และจังหวัดเชียงราย (77.50) ตามลําดับ  

3. รายงานการระบาดของโรคมือ เท้า ปากแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) จํานวน 16 เหตุการณ์ และยังคง 
พบในโรงเรียนอนุบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี 
อุดรธานี เชียงใหม่ สระบุรี เชียงราย ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ กรุงเทพมหานคร และตาก โดยพบมีรายงาน
การติดเช้ือซ้ําในพื้นที่ เกิน 2 generation ในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.51 (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) ของจังหวัดทั้งหมด 

4. พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล มีกิจกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคใน

ศูนย์เด็กเล็ก เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม พ .ศ .  2558 ณ โรงแรมมิราเคิล คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก และส่งเสริมสร้างการยอมรับในการพัฒนางานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค             
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายต่างๆ จํานวน 303 คน เช่น ผู้บริหารกรมควบคุมโรค            
และกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็ก พร้อมกับมอบโล่รางวัลศูนย์เด็กเล็ก
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คุณภาพ-ปลอดโรค ให้กับศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับรางวัล Best Practice ระดับเขต ได้แก่ 
- ศดล. เทศบาลตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
- ศดล. เทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่)  อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
- ศดล. บ้านหนองแฟบ เทศบาลนครมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
- ศดล. ศาลาเขือ่น ตําบลศาลาเขื่อน อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
- ศดล. ตําบลวังเหนือ อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  
- ศดล. เทศบาลตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น  
- ศดล. เทศบาลตําบลยางชุมน้อย อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  
- ศดล. ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  
- ศดล. บ้านแสนสิทธิ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
- ศดล. เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว ตําบลแมแ่ฝกใหม่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
- ศดล. เทศบาลตําบลหินตก ตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
- ศดล. เทศบาลกําแพงเพชร ตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
- ศดล.เทศบาลตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
- ศดล.เทศบาลกําแพงเพชร ตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

และมอบป้ายศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรค ให้กับหน่วยงานที่มาร่วมจัดนิทรรศการ จํานวน 6 บูธ 
นอกจากน้ี จัดให้มีเวทีเสวนาเร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานศูนย์เด็กเล็ก โดยได้ 
รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมควบคุมโรค ร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนา
ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กในระดับนโยบาย 

 จัดทําหนังสือขอความร่วมมือดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลในช่วงฤดูฝน (ซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคสูงสุด) ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง  

 จัดทําแนวทางควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และแบบรายงานโรคมือ เท้า ปากและโรคติดต่อในศูนย์      
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล พร้อมเผยแพร่ทางเวปไซต์ สํานักโรคติดต่อทั่วไป 

4. กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก สํานักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 , 
10 และ 11 ลงพ้ืนที่นิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดแพร่ และจังหวัดกระบ่ี รวม 6 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้   
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองพน จังหวัดกระบ่ี ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กดงคู่ และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล               
ตําบลทุ่งโฮ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ จากผลการนิเทศติดตาม พบว่า 
โครงการ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากผู้บริหารระดับเขตและจังหวัด 
รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี  ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยหลายแห่งได้มีการบูรณาการงานศูนย์เด็กเล็กร่วมกันในหลายรูปแบบ เช่น การลงพ้ืนที่
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ประเมินศูนย์เด็กเล็กร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ การจัดประชุมช้ีแจงทีมประเมินระดับอําเภอและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ร่วมกับงานโรคติดต่ออ่ืนๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และการจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น โดย
ที่การประสานงานระดับเขตและระดับจังหวัดสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  มีเครือข่ายสาธารณสุข
ระดับตําบลท่ีเข้มแข็งในการร่วมประเมินศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่ และสามารถให้คําแนะนําครูผู้ดูแลเด็กได้   

5. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก เพ่ือเน้นให้เกิดการแจ้งเตือนโรคในศูนย์เด็กเล็กโดยครู
ผู้ดูแลเด็ก และช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กอย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นกลไก
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทําคู่มือการใช้งานระบบ
สําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กและสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมขอความ
ร่วมมือไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง ให้ใช้งานระบบและประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานใน
พ้ืนที่ เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็ก ทดลองใช้งานระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้า
ระวังโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กด้วย โดยในช่วงปีที่ผ่านมากลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9, 10 และ 11 ได้ลงพ้ืนที่ทดสอบการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดแพร่ และจังหวัดกระบ่ี และได้มีข้อเสนอแนะหลายประเด็น เช่น ควรมีการจัดอบรมการใช้งาน
ระบบแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูผู้ดูแลระบบเพ่ิมเติมเมนูการใช้งานบางส่วน เช่น การคํานวณดัชนี
มวลกาย การพิมพ์รายงาน มีกระดานสนทนาสําหรับสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ และควร
จัดทําโปรแกรมออฟไลน์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้งาน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มศูนย์
เด็กเล็กได้ประสานผู้เช่ียวชาญเพ่ือแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะ และวางแผนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ปญัหา/อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดําเนินงานไม่บรรลเุปา้หมาย 
1. งบประมาณมีจํากัด ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าที่วางแผนไว้ 
2. ระบบรายงานโรค 506 ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเป็นรายศูนย์เด็กเล็ก จึงทําให้ต้องรายงานข้อมูลผู้ป่วย

เป็นรายตําบลแทน ทําให้ไม่ทราบถึงการเกิดโรคในศูนย์เด็กเล็กอย่างแท้จริง 
3. เมื่อพิจารณาอัตราป่วย อัตราตายยังไม่ลดลงอย่างชัดเจน โดยพบว่าประมาณร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วย     

เด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชน และในครอบครัวปกติไม่ได้อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขสําหรบัหนว่ยงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน        
บรรลเุปา้หมาย      

1. การผลักดันให้ศูนย์เด็กเล็กมีกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ต้องอาศัยความร่วมมือของ
เครือข่ายทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา จึงมี
ความจําเป็นต้องจัดต้ังทีมประเมินอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินอย่างต่อเน่ือง        
รวมท้ังจัดทําแนวทางป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กสําหรับครูและผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะเรื่อง
แนวทางควบคุม โรคมือ เท้า ปาก เพ่ือเน้นให้เกิดการแจ้งเตือนโรคในศูนย์เด็กเล็กโดยครูผู้ดูแลเด็ก และให้
มีกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2. ควรพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากย่ิงขึ้น เพ่ือเน้นให้
เกิดการแจ้งเตือนโรคในศูนย์เด็กเล็กโดยครูผู้ดูแลเด็ก และช่วยให้ทราบสถานการณ์โรคมือ เท้า ปากใน
ศูนย์เด็กเล็กอย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคท่ีรวดเร็วและมี
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โครงการย่อยที่ 2   โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือควบคุมโรคติดต่อระหว่าง                 
สัตวแ์ละคน 

มาตรการ/กิจกรรมสําคญัทีด่ําเนินการ 
มาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
1. การป้องกันควบคุมโรค (Prevent) ในพ้ืนทีเ่สี่ยง 
2. การค้นหาและตรวจจับความผิดปกติ (Detect) 
3. การตอบโต้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Respond) กรณีตรวจพบหัวสัตว์ให้ผลบวกต่อเช้ือ           

พิษสุนัขบ้าและพบผู้เสียชีวิต 
มาตรการป้องกันควบคุมโรคโรคเลปโตสไปโรสิส 
1. สื่อสารความเสีย่งเพ่ือป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขเก่ียวกับป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เสี่ยง 
3. ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพ้ืนที่เสี่ยง 

กิจกรรมสําคญัทีด่าํเนนิการ 
1. วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในคนและสัตว์ โดยการคัดเลือกจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

และ/หรือตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จํานวน 23 จังหวัด จากรายงานระดับความสําเร็จการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ประชุมช้ีแจงกับเครือข่ายพ้ืนที่เสี่ยงให้เกิดการรับรู้แนวทางและกําหนดกรอบการดําเนินงานเร่งรัดกําจัด
โรคพิษสุนัขบ้า 

3. ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เสี่ยง 

ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค 
1. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สํานักโรคติดต่อทั่วไป ทําการวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดโรค            

พิษสุนัขบ้าในคน ประจําปี พ.ศ. 2557 เพ่ือประเมินพ้ืนที่เสี่ยง พบรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า   
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี สงขลา ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ ชลบุรี และสระแก้ว พร้อมกับประสานงาน
กับสํานักปศุสัตว์เขตทั้งหมด 9 เขต เพ่ือวิเคราะห์จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง พร้อมกับประสานสํานักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัด ให้คัดเลือกท้องถิ่นระดับอําเภอและตําบล ( อบต. /เทศบาล ) ที่มีความเสี่ยงต่อการ      
แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยพิจารณาจากรายงานระดับความสําเร็จการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานการตรวจพบโรค พิษสุนัขบ้าผลตรวจหัวสัตว์ ซึ่งสามารถกําหนด
พ้ืนที่ เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั้งหมด 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก มหาสารคาม เลย มุกดาหาร ราชบุรี สมุทรสาคร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และสุราษฎร์ธานี รวมมีพ้ืนที่เสี่ยงทั้งสิ้น 23 จังหวัด  

ประสิทธิภาพ 
3. ขยายการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ – ปลอดโรค ให้ครอบคลุมเด็กกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึ้น             

(เด็กอายุ 0 - 5 ปี)  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน พร้อม
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2. จัดประชุมเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าของเครือข่ายในพ้ืนที่เสี่ยง ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 - 18 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยเชิญบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวม 170 คน จากหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
สํานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม กรมการ
ปกครองท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานจากส่วนภูมิภาคและพ้ืนที่เสี่ยง 23 
จังหวัด ได้แก่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 1 - 9 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ และ อบต./
เทศบาล เพ่ือระดมแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เสี่ยงและเร่งรัด 
อปท. ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาด
สัตว์ระหว่างประเทศ  (OIE)  อภิปรายปัญหาและข้อจํากัดที่ส่งผลต่อการมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคขององค์กรปกครองท้องถิ่น และประชุมระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของแต่ละพ้ืนที่ 
และวางกรอบการดําเนินงานเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหลัก ได้แก่          
กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สําหรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างโครงการ 
แผนงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เสี่ยงในแต่ละภาค  

จากการระดมแนวคิดในการวางกรอบการดําเนินงานเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เสี่ยงของ
หน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ และ อปท. เพ่ือให้หน่วยงานมีกรอบการดําเนินงานร่วมกัน และ อปท. 
สามารถจัดทําโครงการ/ แผนงาน ที่สอดคล้องกับแนวคิดน้ัน สามารถรวบรวมโครงการ/แผนงานการสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับ อบต./เทศบาล พบว่า มี อปท. ที่มีโครงการ/แผนงานการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เสี่ยง 5 อปท. จาก อปท.ที่เข้าร่วมโครงการเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่
เสี่ยง ทั้งหมด 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.86 ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด 

3. จัดอบรมเครือข่ายผู้ใช้ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย     
ผู้ใช้ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ระดับสถานบริการให้มีความสามารถในการจัดเก็บ           
ข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลการฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม รวมท้ัง           
มีการนําข้อมูลที่ได้จัดทําเป็นรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือนําเสนอข้อมูล           
แก่ผู้บริหารและเครือข่ายที่เก่ียวข้องให้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยได้จัดการอบรมรวมทั้งสิ้น5 รุ่น ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 
กาฬสินธ์ุ หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย จากการอบรมพบว่า มีโรงพยาบาลที่เข้าใช้ระบบรายงาน           
ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ในพ้ืนที่เสี่ยง 160 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 272 คิดเป็นร้อยละ 
58.82 

4. มีการประชุมประสานความร่วมมือโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 4 กรม ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น หารือแนวทางการ
ดําเนินงานประสานความร่วมมือนโยบาย กําหนดแนวทางความร่วมมือการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ในทุกระดับมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน 
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5. การดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสมีการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ประชุมคณะกรรมการชมรมเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2557 และคร้ังที่ 1/2558  

เพ่ือหารือแนวทางในการดําเนินงานของชมรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในด้านวิชาการ     
การทํา News Letter โรคเลปโตสไปโรสิส การจัดทําคําแนะนําการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส
สําหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของชมรมฯ 

 ประชุมคณะผู้เช่ียวชาญด้านโรคเลปโตสไปโรสิสในพ้ืนที่เสี่ยง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557                     
ณ โรงพยาบาลขอนแก่น เพ่ือติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวัง การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษา   
ผู้ป่วย การป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่เสี่ยง และพัฒนาเครือข่ายผู้เช่ียวชาญโรค     
เลปโตสไปโรสิส รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการและการจัดการป้องกันควบคุม
โรคเลปโตสไปโรสิส โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมรวม 190คน ประกอบด้วยผู้ เ ช่ียวชาญ แพทย์ 
นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานโรคเลปโตสไปโรสิส และสมาชิกชมรมโรค
เลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลท่ัวไป 
และโรงพยาบาลชุมชน  

ปญัหา/อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดําเนินงานไม่บรรลเุปา้หมาย 
จากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี                 

พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันพบว่า อปท. ให้ความร่วมมือเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เห็นว่า
แนวโน้มในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน พ.ศ. 2563 มีความเป็นไปได้อย่างมาก 
แต่อย่างไรก็ดี อปท . บางพ้ืนที่ประสบปัญหาเก่ียวกับการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า             
หลายประการ ทั้งด้านทรัพยากร บุคลากร โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ อปท. ในการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 มอบอํานาจหน้าที่ด้านการดําเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นหน้าที่เฉพาะของ
กรมปศุสัตว์ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะการจัดซื้อและการฉีดวัคซีนป้องกันโรค          
พิษสุนัขบ้าของท้องถิ่น ซึ่งบาง อบต./เทศบาล อาจถูกสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบท้วงติง   
และเรียกเงินคืน ทําให้การจัดทําโครงการ/แผนงานการสร้างพ้ืนที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของท้องถิ่นหยุดชะงัก 
ดังน้ัน จะมี อบต./เทศบาล บางพื้นที่เท่าน้ันที่มีโครงการ/แผนงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า            
ซึ่งมีความจําเป็นต้องดําเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างแท้จริง และมีความพร้อมที่จะช้ีแจงเหตุผลการ
ดําเนินงานกับ สตง. ได้เท่าน้ัน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแกไ้ขสําหรบัหนว่ยงาน และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน            
บรรลเุปา้หมาย      

ควรให้อํานาจหน้าที่ของ อปท. ในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งพระราชบัญญัติ            
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  มอบอํานาจหน้าที่การ
ดําเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นหน้าที่เฉพาะของกรมปศุสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยเฉพาะการจัดซื้อและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของท้องถิ่น 
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กิจกรรมหลักที่ 2.4 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข                    
สํานักโรคตดิต่อทั่วไป 
ประกอบไปด้วยโครงการย่อย ได้แก่ 

โครงการย่อยที่ 1   โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกตทิางสาธารณสุข                           
 ( โครงการหลักประเด็น : ความม่ันคง ด้านวัคซีน ) 

สรปุผลการดาํเนนิงาน 
1. จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข            

เพ่ือทบทวนความพร้อมในการจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยงของภัยคุกคามต่อองค์กร ประเมินผลการ
จัดการอุบัติการณ์ บริหารความต่อเน่ือง และปรับปรุงแผนจัดการบริหารความต่อเน่ืองขององค์กรให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 25 - 27 
มีนาคม พ.ศ. 2558  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 23 - 24 
เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โดยมีบุคลากรสังกัดกรมควบคุมโรคเข้า
รับการพัฒนาศักยภาพด้านการซ้อมแผนจัดการอุบัติการณ์และแผนความต่อเน่ืองขององค์กร พร้อมกับ
จัดทํารายงานสรุปเชิงวิชาการการซ้อมแผน  

2. พัฒนาเครือข่ายเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดประชุม             
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข กรณีภัยจากอากาศหนาว เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2558  ณ โรงแรมคุ้มภูคํา 
จังหวัดเชียงใหม่ ทบทวนและถอดบทเรียนการดําเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ผ่านมา รวมถึงสรุปแนว
ทางการดําเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย
ตลอดจนแผนงานในอนาคต โดยทีประชุม มีข้อเสนอ ดังน้ี  
 ควรมีการเปิดศูนย์ ICS เฉพาะต่อการตอบโต้แต่ละเหตุการณ์ของโรคและภัยน้ัน และกําหนด

เป้าหมายวัตถุประสงค์แต่ละเหตุการณ์ โดยบูรณาการหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่และแผนการ
ดําเนินงานที่แต่ละหน่วยงานกําหนดไว้ 

 จัดให้มีการซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือให้การประสานงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการทํางาน เพ่ือร่วมกันพิจารณากิจกรรมการดําเนินงานและบทบาทแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมจัดต้ังเป็นโครงสร้าง ICS ของสถานการณ์ภัยหนาวน้ัน โดยมีกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลัก  

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการประสานบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมปาล์มมาลีบีช รีสอร์ท  จังหวัดระยอง เพ่ือให้  
บุคลากรของกรมสามารถดําเนินงานได้ตามระเบียบปฏิบัติ (SOP) ด้านการประสานส่ังการได้ถูกต้อง ได้แก่ 
(1) การประยุกต์ใช้แผนผังความคิด (Mind Map) ในการวางแผนการทํางาน (2) แนวทางการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  (3) การพัฒนางานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้
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เครื่องมือพัฒนาคุณภาพงานและบริการ (4) การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จากวิทยากร
ภายในและภายนอกสํานัก และ (5) ได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ในการดําเนินงานด้านการประสาน
บริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

4. ตรวจประเมินคุณภาพแผนบริหารความต่อเน่ืองและแผนความต่อเน่ืองขององค์กร เพ่ือให้ข้อแนะนํา            
เชิงคุณภาพปรับปรุงในเบ้ืองต้นสอดคล้องตามการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลให้สามารถเป็นแนวทางปฏิบัติ
ได้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภัยคุกคามที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
เตรียมความพร้อม และดําเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่าง
รวดเร็ว ตามความต้องการของพ้ืนที่และได้มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558              
ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท ผลการตรวจประเมิน 31 หน่วยงานเป้าหมาย พบว่า สามารถดําเนินการเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องของการบริหารความต่อเน่ืองและแผนความต่อเน่ืองขององค์กร        
7 ข้อกําหนด จํานวน 29 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.54 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการคลัง วัคซีนสํารองเ พ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในปีงบประมาณ 2558                   
กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดทําโครงการบริหารจัดการคลังวัคซีนสํารองเพ่ือตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือสํารวจสภาพปัญหา              
คลังวัคซีนของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคใน 4 ภาค ได้แก่  

 ภาคกลาง : สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดราชบุรี 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 
 ภาคเหนือ : สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 
 ภาคใต้ : สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  

โดยพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการคลังวัคซีนสํารองสําหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข            
และสํารวจความพร้อมของคลังวัคซีนสํารองทั้ง 4 แห่ง โดยสรุปในแต่ละหมวด ดังน้ี 
หมวดที่ 1  การบริหารจัดการทั่วไป 
1) สํานักงานป้องกันควบคมุโรคทัง้ 4 แหง่ มกีารกําหนดผูร้บัผดิชอบงานดา้นคลงัวัคซนีเป็นลายลกัษณ์อักษร 

โดยกําหนดไว้ในแบบแสดงลักษณะงาน  (Job description)  สําหรับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6              
มีการจัดทําผังแสดงโครงสร้างผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าของคลังวัคซีนเพ่ิมเติมด้วย 

2) ผู้รับผิดชอบงานสํานักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 4 แห่ง ผ่านการอบรมความรู้เรื่อง มาตรฐานการบรหิาร
จดัการลกูโซค่วามเย็น ซึง่เดิมจดัเป็นการอบรมเพยีง 1 วัน แต่ปัจจบัุนสถาบันวัคซนีแหง่ชาติเข้ามามีบทบาท
ในการจัดทําหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และได้ผนวกเรื่องมาตรฐาน           
การบริหารจัดการลูกโซ่ความเย็นเข้าในหลักสูตรด้วย โดยมีระยะเวลาการอบรม 3 - 5 วัน ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังวัคซีนบางคนยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะยาวดังกล่าว 

3) ผู้รับผิดชอบงานระดับคลังวัคซีนสํานักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 4 แห่งมีการบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในพ้ืนที่ โดยส่วนใหญ่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแต่ละเขต เป็นผู้ดําเนินการจัดประชุมอบรมเร่ืองการบริหารจัดการ
วัคซนีและระบบลกูโซค่วามเย็น ให้กับหน่วยบรกิารในพ้ืนที ่และสํานักงานป้องกันควบคมุโรคเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ 
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4) การจัดทําแผนนิเทศเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นให้กับหน่วยบริการเครือข่ายมี
เพียงสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ที่มีการจัดทํา โดยบูรณาการแผนนิเทศร่วมกับงานอ่ืนๆ                 
และกําหนดหน่วยบริการ วัน เวลา และเป้าหมายดําเนินการที่ชัดเจน 

หมวดที่ 2  การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น 
1) การบริหารจัดการกรณีรับวัคซีนเข้ามาในคลังวัคซีน พบว่า สํานักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 4 แห่ง มี

การจดบันทึกและเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานเพ่ือตรวจสอบใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ช่ือและจํานวน
วัคซีนที่รับเข้ามา (2) วัน เดือน ปี และเวลาที่รับวัคซีน (3) บริษัทที่ผลิตวัคซีนและรุ่นการผลิต และ (4) 
วัน เดือน ปี ที่วัคซีนหมดอายุ แต่ขาดประเด็นสภาพของไม่มีการจดบันทึกรายละเอียดวัคซีนขณะที่ตรวจ
รับ เช่น วัคซีนมีลักษณะเป็นอย่างไร เหมาะสมท่ีจะใช้งานหรือไม่ อุณหภูมิขณะเปิด Packaging เท่าไหร่ 
เป็นต้น ซึ่งทีมสํารวจได้แนะนําให้มีการจดบันทึกและเก็บเอกสารประเด็นน้ีไว้เป็นหลักฐานในทุกชนิด
วัคซีน 

2) คลังวัคซีนของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4, 6, 9 และ 12 เป็นคลังวัคซีนที่ใช้เก็บวัคซีนเฉพาะ           
โดยมีการแยกห้องเย็น อุณหภูมิตามมาตรฐาน คือ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส และห้องแช่แข็งหรือตู้แช่แข็ง
อุณหภูมิมาตรฐาน คือ -15 ถึง -25 องศาเซลเซียส ออกจากกันซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานทั้ง 4 แห่ง         
ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ในระบบการบริหารจัดการลูกโซ่ความเย็น พบว่า คลังวัคซีนบางแห่งมีวัสดุ           
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังตารางที่ 3 - 1  

ตารางที่ 3 - 1  แสดงความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ความเย็นสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
เป้าหมาย  

 

สําหรับรถขนส่งวัคซีน และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 4 แห่ง จากการ
สํารวจพบข้อมูลแสดงดังตาราง 3 - 2 ดังน้ี 

 

 

 

 
 

รายการ 
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68 

2. ความคลาดเคล่ือนในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาคปฏิบัติและหน่วยงานสนับสนุน  
3. ภารกิจของงานประจําหลายภารกิจได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลาเดียวกันทําให้ผลผลิตโครงการ

บางส่วนอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  
4. ผู้รับผิดชอบหลักของงานในกลุ่มมีจํานวนจํากัด มีภาระงานประจําตามภารกิจกลุ่มงาน ทําให้ไม่สะดวกต่อ

การดําเนินการโครงการงานอ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่ภารกิจประจํา อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการฝึกปฏิบัติ คน เวลา 
งบประมาณ 

5. จากการสํารวจความพร้อมของคลังวัคซีน สคร.เป้าหมายทั้ง 4 แห่ง พบว่า คลังวัคซีนหลายแห่ง ขาด
งบประมาณในการบํารุงรักษาคลังวัคซีน เน่ืองจากคลังวัคซีนมีการใช้งานน้อยลงต้ังแต่ สปสช.เข้ามามี
บทบาทต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 ทําให้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น ค่านํ้ามันในการ
บํารุงรักษา generator และรถขนส่งวัคซีนลดน้อยลง รวมท้ังงบประมาณสําหรับการอบรมพัฒนาความรู้
ผู้รับผิดชอบงานก็ไม่มีเช่นเดียวกัน 

6. ผู้รับผิดชอบขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการคลังวัคซีนโดยเฉพาะด้านระบบลูกโซ่ความเย็น 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ และขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  
1. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงานและเรียนรู้งานของผู้เข้ารับงานใหม่   
2. ควรมีการวางแผนการดําเนินงานระยะยาวและมีแผนปฏิบัติระยะกลางและระยะส้ันที่ ชัดเจนไม่

ปรับเปลี่ยนทั้งแผนและจัดสรรงบประมาณโดยไม่จําเป็น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงาน 

3. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญ 

โครงการย่อยที่ 2   โครงการพัฒนางานสื่อสารสาธารณะ สํานักโรคตดิต่อทั่วไป 
มาตรการ / กจิกรรมสําคญัทีด่าํเนนิการ 
ระยะเตรียมการ 

1. ประชุมคณะทํางานการส่ือสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ เพ่ือพิจารณาพฤติกรรมที่พึงประสงค์                 
ในการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ 

2. จัดทําโครงการพัฒนางานสื่อสารสาธารณะและพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 2558 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการ และแนวทางการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคอาหาร

เป็นพิษในนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ปี 2558 
ระยะสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

1. ประชุมปรึกษา หารือ ผู้ร่วมดําเนินการ เพ่ือหารูปแบบพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน กําหนด
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินงาน กิจกรรมให้ความรู้ จัดทําเครื่องมือ วิธีเก็บข้อมูล 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีประเมินผล  

2. ค้นหาสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ              
ในนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2558 
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ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค ดังนี ้
1. การดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียนมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักโรคติดต่อทั่วไป ได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีการออกเก็บข้อมูล            
Focus Group Discussion ณ โรงเรียนบางปะหัน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลก่อนดําเนินการ (Pre -Test) กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ณ โรงเรียนบางปะหันจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธ์ิ" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์   
พ.ศ. 2558 และเก็บข้อมูลหลังดําเนินการ (Post-Test) ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลได้ดังน้ี 

การให้ความรู้เก่ียวกับโรคอาหารเป็นพิษ สาเหตุการเกิดโรค อาการ การรักษา การป้องกันตนเอง   
โดยใช้การสื่อสารผ่าน Social Network หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคม
ที่ ใ ช้สําหรับเ ช่ือมต่อระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคล เ พ่ือให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community)            
เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และเป็นห่วงโซ่การศึกษาขนาดใหญ่ที่ทรงประสิทธิภาพในการเรียนรู้แบบไร้
ขีดจํากัด เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จาก
ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดวัน 24 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 7 วัน เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมายให้เข้ากับ
สถานการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จูงใจให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นสื่อในการนําเสนอผลงาน       
ของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้ เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น 
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน สะดวกและรวดเร็ว นักเรียนได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ 
สม่ําเสมอ ทําให้เกิดความเช่ือ คล้อยตามกลุ่มสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรค
อาหารเป็นพิษโดยร้อยละ 90.00 ของจํานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ในระดับดี  

2. สนับสนุนการเฝ้าระวังและการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารด้านโรคและภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์  

 ทําข่าวประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย จํานวน 122 เรื่อง 
 ทําข่าวประชาสัมพันธ์ลงใน Facebook สํานักโรคติดต่อทั่วไป จํานวน 180 ครั้ง 
 จัดทําบทความลงนิตยสาร จํานวน 21 ครั้ง 
 ตรวจสอบเน้ือหาประเด็นข่าวจากสํานักสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ และสาํนัก

สารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 21 ครั้ง 
 จัดกิจกรรมนิทรรศการและรณรงค์ จํานวน 8 ครั้ง 
 จัดทําประเด็นข่าวสัมภาษณ์ออกรายการวิทยุ โทรทศัน์ จาํนวน 10 ครั้ง 

ปญัหา / อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดาํเนนิงานไม่บรรลเุปา้หมาย 
1. กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมีการเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษที่เพ่ิมเข้ามา ทําให้ต้องปรับแผนดําเนินงาน      

ตามปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนเป็นระยะๆ 
2. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการคิดประดิษฐ์สื่อด้านประชาสมัพันธ์ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ 
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ตารางที่ 3 - 2  แสดงจํานวนและความเพียงพอของรถขนส่งวัคซีนและเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารองของ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเป้าหมาย 

 
 

จากการสํารวจและสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า รถขนส่งวัคซีนของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค                
ทั้ง 4 แห่ง ภาพรวมใช้งานได้ และมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการขนส่งระบบลูกโซ่ความเย็นแต่
ผู้รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ให้ข้อเสนอแนะว่าเน่ืองจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา
ที่ราบสูง ทําให้รถขนส่งวัคซีนที่เป็น 6 ล้อ ไม่สามารถไปส่งวัคซีนในภูมิประเทศแบบน้ีได้ สําหรับสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สามารถขนส่งวัคซีนได้ แต่รถมีปัญหาระบบเสียบปลั๊กเพ่ือทําความเย็นกรณีไปจอด
ให้บริการ และมีค่าซ่อมบํารุงประมาณสามแสนบาท ซึ่งเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบํารุงดังกล่าว จึงขอ
สนับสนุนรถขนส่งวัคซีนคันใหม่ทดแทน 

สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  (Generator) พบว่า ปัจจุบันเกือบทุกแห่งไม่สามารถใช้งานได้ 
เน่ืองจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้ามามีบทบาทในการกระจายวัคซีนแก่หน่วยบริการทั่ว
ประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 ทําให้คลังวัคซีนมีการใช้งานที่น้อยลง รวมทั้งไม่มีงบประมาณในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง เช่น ค่านํ้ามันเคร่ือง ค่าบํารุงรักษารายเดือน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบคลังวัคซีนสํารอง คือ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับซ่อมบํารุง
ประจําปีให้แก่สํานักงานป้องกันควบคุมโรค เช่น ค่านํ้ามันเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ค่านํ้ามันรถขนส่งวัคซีน         
ค่าบํารุงรักษาคลังวัคซีน ค่าสอบเทียบอุปกรณ์ เป็นต้น  
หมวดที่ 3  การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุด้านวัคซีน/การจัดทําแผนตอบโต้           

ภาวะฉุกเฉินฯ  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 4 แห่ง มีการจัดทําแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการสนับสนุนวัคซีนและ
เวชภัณฑ์ ซึ่งแผนครอบคลุมถึงพ้ืนที่ในระดับภาคและพ้ืนที่รับผิดชอบ นอกจากน้ี สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 6 และ 12 มีการจัดทําแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแผนประคองกิจการ (BCP) กรณีไฟฟ้าดับ เพ่ือสํารอง 
กรณีเกิด Cold chain breakdown ไว้ที่คลังวัคซีน โดยมีการกําหนดผังการดําเนินงานที่ครบถ้วน รวมท้ัง
ระบบการบังคับบัญชา เรียงตามลําดับขั้น พร้อมระบุช่ือหน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

สคร.ที ่

รถขนสง่วคัซีน 
(คนั) 

เคร่ืองกําเนดิไฟฟ้าสํารอง 

รถ  
6 ล้อ 

รถ  
4 ล้อ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ใช้การได ้

ใช้การ
ไม่ได ้

4   2        รถใช้งานได้ 1 คัน 
6 1          - 
9 1         ต้องการรถ 4 ล้อ เนื่องจาก

สภาพภูมิประเทศหลายแห่ง
เป็นภูเขาทีร่าบสูง 

12 1         ระบบเสียบปล๊ักทําความเย็น
ของรถขนส่งวัคซีน            
และมีค่าซ่อมบํารุง 

หมายเหต ุ  
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6. สนับสนุนการดําเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (war room) ติดตาม
สถานการณ์ และประชุมเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ดังน้ี 

6.1 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา โดยการสนับสนุนการประชุมเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและติดตามสถานการณ์ เพ่ือเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านโรคและ
ภัยสุขภาพ โดยเร่ิมการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2558  และประชุมติดตามสถานการณ์โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง เพ่ือบูรณาการ           
การทํางานระหว่างหน่วยงาน และสั่งการหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ รวมทั้งจัดประชุมผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือการประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง พร้อมทั้งปรับมาตรการในการป้องกันควบคุมโรค         
ติดเช้ือไวรัสอีโบลา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์
และสาธารณสุขที่สําคัญ 

6.2 เหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล โดยเข้าร่วมการประชุมประสานสั่งการของ
กระทรวง และจัดทําคําสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานติดตามสถานการณ์และให้
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตามบทบาทภารกิจในเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ ประเทศเนปาล 
จัดทําแนวทางการจัดการปัญหาสุขภาพ กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล 
พ.ศ.2558 สําหรับบุคลากรสาธารณสุข ประสานหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคและผู้แทนกรม
ควบคุมโรคเข้าร่วมทีมแพทย์ไปปฏิบัติการท่ีประเทศเนปาล จํานวน 7 ทีม จัดเตรียมสิ่งสนับสนุน
และอํานวยความสะดวก  ในการเดินทางให้ผู้แทนกรมที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศเนปาล และจัด
ประชุมปฐมนิเทศทีมแพทย์และเฝ้าระวังสุขภาพในบุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางไปให้ความ
ช่วยเหลือ หลังเดินทางกลับภายในระยะเวลา 30 วัน 

6.3 การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) โดยการสนับสนุนการจัดประชุม
เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและติดตามสถานการณ์เพ่ือเตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ และเป็นคณะทํางานด้านขับเคลื่อนและประสานเชิงนโยบาย
และวิชาการ (Liaison)  

ปัจจัยความสาํเร็จของโครงการ : 
1. ความร่วมมือของเครือข่ายหน่วยงานที่ให้ความสนใจ มีความต้ังใจในการเข้ารับการอบรม 
2. นโยบายกรมควบคุมโรคท่ีให้ความสําคัญกับงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อม และดําเนินการ

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการ    
ของพ้ืนที่ และได้มาตรฐานสากล  

3. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการติดตามสถานการณ์ของโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
4. หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม 

ปญัหา / อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดาํเนนิงานไม่บรรลเุปา้หมาย 

1. การปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรคส่งผล
กับความต่อเน่ืองของงาน 

2. มีการปรับระบบงานของกรมควบคุมโรคมีผลต่อความเข้าใจที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
3. ความไม่ชัดเจนของแนวทางการดําเนินงานและการกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 



 

 

72 

โครงการย่อยที่ 3   โครงการผลติและพัฒนาสื่อความรู้การป้องกันควบคุมโรคตดิต่อ สําหรบัเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

มาตรการ/กิจกรรมสําคญัทีด่ําเนินการ 
1. ผลิตเอกสารวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานสําหรับสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. จัดทําสื่อความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค 
ผลิตเอกสารวิชาการ คู่มือปฏิบัติงาน และสื่อความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือเผยแพร่สําหรับเด็ก 
เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จํานวน 9 รายการ ดังน้ี 

1. คู่มือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า แบบบูรณาการ           
ในสถานศึกษา (อีสานตอนบน) จํานวน 20,000 เล่ม  

2. เ อกสาร ส่ื อประชาสั ม พัน ธ์  เ รื่ อ ง  พฤ ติกรรมการ ป้อง กัน  โ รคอาหาร เ ป็น พิษ ใน นัก เ รี ยน                      
จํานวน 25,000 เล่ม 

3. คู่มือประชาชน คนเลี้ยงสุนัข จํานวน 20,000 เล่ม  
4. หนังสือแผนยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน พ.ศ. 2563

(ค.ศ.2020) จํานวน 9,000 เล่ม  
5. แผ่นพับ ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 72,000 แผ่น  
6. โปสเตอร์โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 2 รูปแบบ แบบที่ 1 จํานวน 30,000 แผ่น  และแบบที่ 2 จํานวน 

30,000 แผ่น  
7. ภาพพลิก เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 2,200 ชุด  

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขสําหรบัหน่วยงาน และข้อเสนอแนะเชงินโยบาย เพื่อใหก้ารดําเนนิงาน                      
บรรลเุปา้หมาย   

1. การสนับสนุนผู้เช่ียวชาญด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ /วิจัย /สถิติ/ประเมินผล เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงาน 

2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรดําเนินการต่อเน่ืองอย่างน้อย 2 ปี เพ่ือปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม
กับบริบทในแต่ละภูมิภาค ซึ่งหากผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพควรดําเนินการขยายผลไปในพ้ืนที่อ่ืน 

3. ควรสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคอาหาร
เป็นพิษ เช่น การประกวดมอบรางวัลเป็นเงินสด โล่รางวัล เป็นต้น 

4. ประสานโรงเรียนขอความร่วมมือจัดต้ังชุมนุมเครือข่ายสุขภาพดี โดยมีครูอนามัยโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่สนับสนุนวิทยากร สื่อประชาสัมพันธ์     
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กิจกรรมหลักที่ 2.5 
โครงการบรูณาการพัฒนาด้านสุขภาพสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
ประกอบไปด้วยโครงการย่อย ดังน้ี 

โครงการย่อยที่ 1    โครงการดาํเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
มาตรการ/กิจกรรมสําคญัทีด่ําเนินการ 

1. เร่งรัดและรักษาความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในกลุ่มเป้าหมาย : การสํารวจความครอบคลุม
การได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มเสี่ยง 

2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค : นิเทศติดตามและ
ประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการจัดทําหลักสูตรการอบรมผู้นิเทศงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับเขต 

3. ให้ วัคซีนที่ จํ า เ ป็นและ วัคซีน ใหม่ แ ก่ประชากรกลุ่ ม เ ป้ าหมาย  :  ประ ชุมถ่ ายทอดแนวทาง             
การให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรควัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเช้ือเป็นอ่อน
ฤทธ์ิสายพันธ์ุ SA 14-14-2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการให้บริการวัคซีนเอชพีวี และนิเทศ
ติดตามการให้บริการวัคซีนเอชพีวี 

4. กําจดักวาดลา้งโรคตามพันธะสญัญานานาชาติ : ประชุมเพ่ือดําเนินการกวาดลา้งโปลิโอและโรคหัด จัดทํา
เอกสารวิชาการ เรื่องการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมารับ
วัคซีนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค 
1. การสํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มเสี่ยง  

สํานักโรคติดต่อทั่วไป กําหนดแนวทางการสุ่มสํารวจการได้รับวัคซีนในพ้ืนที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยง                  
โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ได้ประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดใน              
เขตรับผิดชอบ คัดเลือกชุมชนที่คาดว่าความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตํ่าและสุ่มเลือกพ้ืนที่ทุกจังหวัดๆ 
ละอย่างน้อย 1 แห่ง ผลจากการสุ่มสํารวจ พบว่าในบางพ้ืนที่ยังมีความครอบคลุมวัคซีนตํ่า ซึ่งสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ตรวจราชการเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ
ได้กําหนดแผนการเร่งรัดการดําเนินงานเพ่ิมความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในพ้ืนที่เสี่ยงดังกล่าว  

สํานักโรคติดต่อทั่วไป ดําเนินการลงพ้ืนที่สํารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของเด็ก         
ต่างด้าวในแค้มป์คนงาน อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวพบผู้ป่วยโรคคอตีบในเด็ก        
ต่างด้าว (ลาว) อายุ 1 ปี 6 เดือนที่ไม่เคยได้รับวัคซีน เพ่ือประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน 
และเร่งรัดการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็กและแรงงานต่างด้าว หากได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
จากผลการสํารวจ ผู้ใหญ่จํานวน 307 ราย อายุเฉลี่ยเท่ากับ 30 ปี เป็นกลลุ่มแรงงานไทย กัมพูชา 
พม่า และมอญ มีประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบก่อนเกิดการระบาด จํานวน ๗ ราย (ร้อยละ 
๒.๓) ได้รับวัคซีนเพ่ือควบคุมโรคในช่วงเกิดโรคจํานวน ๒๐๕ ราย (ร้อยละ ๖๗.๔) เด็กจํานวน ๔๓ ราย 
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 3 ปี ๖ เดือน เป็นเด็กไทย กัมพูชา และพม่า ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ ๘ ราย 
(ร้อยละ ๑๘.๖) เท่าน้ัน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนและติดตามให้วัคซีนเพ่ิมเติม              
ในผู้ใหญ่และเด็กพ้ืนที่ต่อไป  
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2. การประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
สํานักโรคติดต่อทั่วไป จัดระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ

สถานบริการระดับต่างๆ โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที 1 - 12 ดําเนินการประเมินมาตรฐาน           
การดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในร้อยละ 50 ของจังหวัดท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบ และสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป ประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจํานวน  12 จังหวัด ผลการ
ประเมิน จําแนกหน่วยงานแต่ละระดับ ดังน้ี  

2.1 ฝ่ายเภสัชกรรม คลังวัคซีนโรงพยาบาลระดับอําเภอ ผลคะแนนประเมินมาตรฐานเฉลี่ยภาพรวม 
ด้านบริหารจัดการ และการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นเท่ากับร้อยละ 8๔.๖        
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่กําหนด สําหรับสาเหตุส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายข้อ เช่น 
การเบิกวัคซีน (ความครบถ้วนถูกต้องในการกรอกข้อมูลในใบเบิก ว. 3/1 ความสอดคล้องของ
ปริมาณ การเบิกและการใช้ และการคํานวณจํานวนที่ขอเบิกและอัตราสูญเสียได้ถูกต้อง)                
การจัดทําแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ความเย็น และการซ้อมแผนฉุกเฉินใน
ระบบลูกโซ่ความเย็น เป็นต้น  

2.2 ฝ่ายเวชกรรมสังคม/ฝ่ายเวชปฏิบัติชุมชน/คลินิกสุขภาพเด็กดี ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล ผลคะแนนประเมินมาตรฐานเฉลี่ยภาพรวม ด้านบริหารจัดการ การบริหาร
จัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นเท่ากับร้อยละ ผลคะแนนประเมินมาตรฐานฯ การบริหาร
จัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น การให้บริการวัคซีน และการบริหารจัดการข้อมูลเท่ากับ
ร้อยละ 8๑.๘/ 8๔.6 ตามลําดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ระดับ สาเหตุส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรายข้อ เช่น  การเบิกวัคซีน : ความครบถ้วนถูกต้องในการกรอกข้อมูลในใบเบิก ว. 3/1 
ความสอดคล้องของปริมาณการเบิกและการใช้ และการคํานวณจํานวนที่ขอเบิกและอัตราสูญเสีย
ได้ถูกต้อง ข้อความรู้การให้บริการวัคซีนในหญิงมีครรภ์ รหัสวัคซีนได้ตามมาตรฐานที่สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขกําหนด การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องในการ
บันทึกข้อมูล (key in) การให้บริการวัคซีนการ print out ทะเบียนการให้วัคซีนในกลุ่มเด็กก่อน
วัยเรียน ความครบถ้วนถูกต้องการของบันทึกข้อมูลผู้รับวัคซีน และความครบถ้วนถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันของการจัดทําทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น  

3. การจัดทําหลักสูตรการอบรมผู้นิเทศงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับเขต  
ภายหลังจากการปฏิรูประบบสาธารณสุข ทําให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรและ

หน่วยงานท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค และการบริหารจัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหลายด้าน ได้แก่  
การจัดการงบประมาณ การกระจายวัคซีน การนิเทศติดตาม การควบคุมกํากับประเมินผล มีความ
หลากหลายของการให้บริการมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่บุคลากร มีบุคลากรรุ่นใหม่ 
ซึ่งมีความรู้และทักษะในการทํางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไม่มากนัก เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว สํานักโรคติดต่อทั่วไป จึงจัดทําหลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นําด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
และอบรมแก่เจ้าหน้าที่ระดับเขต ได้แก่ ผู้จัดการงานและผู้รับผิดชอบหลักงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาที่เก่ียวข้อง และเภสัชกร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 

3.1 เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบและบทบาทของแผนงานสร้างเสรมิภูมคิุม้กันโรคในปัจจบัุน  
3.2 เพ่ือสามารถวางแผนการดําเนินงานเพ่ือแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ และดําเนินการตอบสนอง

ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนกรณีเกิดการระบาดได้ (Outbreak response) 
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3.3 เพ่ือให้สามารถเป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอด ให้คําแนะนําด้านวิชาการ แก่เครือข่ายได้ 
เน้ือหาของหลักสูตรประกอบด้วย (1) ระบาดวิทยาโรคติดต่อพ้ืนฐาน และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วย

วัคซีน (2) ภูมิคุ้มกันวิทยาพ้ืนฐานและหลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (3) วัคซีนในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (4) อาการภายหลังได้รับวัคซีน (5) การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน และการกําจัด
ขยะหลังให้บริการ (6) การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น (7) การจัดทําทะเบียนรายงาน
ที่เก่ียวข้องการให้บริการวัคซีน และ (8) หลักการนิเทศงาน และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

4. การขยายพ้ืนที่ให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิสายพันธ์ุ SA-14-14-2      
กรมควบคุมโรค ขยายพ้ืนที่ให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ สายพันธ์ุ            

SA-14-14-2 โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีโรคชุกชุมร่วมกับความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการวัคซีน        
จากเดิมที่นําร่องให้บริการใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ขยายเพ่ิมในจังหวัดที่อยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 
2, 5 และ 6  โดยทําการช้ีแจงการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้สามารถดําเนินการได้ตาม       
แนวทางการให้วัคซีนแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย การเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน การเบิกวัคซีน           
และการจัดทํารายงานการให้บริการที่กําหนด ซึ่งเร่ิมปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิสายพันธ์ุ SA-14-14-2 ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดการให้วัคซีน
จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ในเด็กอายุ 1 ปี และครั้งที่ ๒ ในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน พร้อมวัคซีน       
MMR เข็มที่ 2 

5. การให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวีในโรงเรียนเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2558 
 กรมควบคุมโรค ดําเนินโครงการนําร่องการให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวี ในโรงเรียนเขตพื้นที่

จั งห วัดพระนครศรีอ ยุธยา  ต้ั งแ ต่ ปี  พ .ศ .  ๒๕๕๗  โดยความร่วมมือของสาธารณสุขจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพมหานคร โดยได้กระจายวัคซีนป้องกัน
เอชพีวีชนิดสองสายพันธ์ุแบบ single dose (prefilled syringe) ให้กับคลังวัคซีนระดับอําเภอ 16 แห่ง
ในจังหวัด ช่วงเดือนมิถุนายน (รอบที่ 1) และเดือนธันวาคม (รอบที่ 2) รวมจํานวนวัคซีนที่จัดส่งทั้งสิ้น 
9,929  โด๊ส โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนได้ให้บริการวัคซีนแก่นักเรียนหญิง           
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ เข็มแรกให้ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และครบทั้ง ๒ เข็มในเดือน
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8  และจากการเย่ียมติดตามการดําเนินงานหน่วยบริการในโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล รวม 114 แห่ง และโรงเรียน 95 แห่ง พบว่า 

5.1 การให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวีเป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่ คุณครู และผู้ปกครองร้อยละ 
97.8, 95.7 และ 91.2 ตามลําดับ 

5.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดบริการวัคซีนป้องกันเอชพีวีทั้งสองเข็มแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดบริการท่ี
โรงเรียนร้อยละ 52.7 – 60.3 จัดบริการท่ีโรงพยาบาลอําเภอร้อยละ 23.3 – 33.6                 
และจัดบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลร้อยละ 13.7 - 16.4 และเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการอนามัยโรงเรียนในสถานพยาบาลให้เหตุผลว่าวัคซีนป้องกันเอชพีวีเป็นวัคซีนที่เพ่ิงเริ่ม
ให้บริการ ยังมีความกังวลเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 

5.3 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันเอชพีวีครบสองเข็มร้อยละ 87.4 และความครอบคลุม
การได้รับวัคซีนป้องกันเอชพีวีอย่างน้อยหน่ึงเข็มร้อยละ 91.0 ส่วนความครอบคลุมการให้บริการ
วัคซีนป้องกันเอชพีวีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน        
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ทั้งจังหวัด พบว่า ความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวีในภาคต้นร้อยละ 92.16 
และความครอบคลุมการให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวีในภาคปลายร้อยละ 92.39 

5.4 สาเหตุส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้เด็กฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวีมาจากความกังวลความ
ปลอดภัยของวัคซีนร้อยละ 23 เด็กมีโรคประจําตัวร้อยละ 9.9 ลูกยังเด็กเกินไปร้อยละ 9.2 
ผู้ปกครองไม่เข้าใจร้อยละ 2.6 กลัวเด็กเจ็บร้อยละ 2 และไม่พอใจบริการของรัฐร้อยละ 0.7 

5.5 การติดตามอาการไมพึ่งประสงคภ์ายหลงัได้รบัวัคซนีป้องกันเอชพีวีทัง้สองเขม็ ในช่วง 7 วัน และช่วง
หลังฉีด 8 วันถึง 1 เดือน ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง โดยเด็กร้อยละ 74.4 – 76.9                  
มีอาการปกติ อาการไมพึ่งประสงคท์ีพ่บบ่อย ได้แก่ อาการปวดบริเวณทีฉ่ดี (รอ้ยละ 18.3 – 22.0) 
มีไข้หลังฉีด (ร้อยละ 2.1  - 2.6) บวมแดงบริเวณที่ฉีด (ร้อยละ 2.1 – 2.5) ปวดศีรษะ (ร้อยละ 
2.0 - 2.1) และคนับรเิวณทีฉ่ดี (รอ้ยละ 1.0 – 1.1)  

5.6 ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่เรื่องผลกระทบของการให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวีต่อจํานวนผู้มาตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 62.5 เห็นว่าการให้บริการวัคซีน
ป้องกันเอชพีวีไม่ส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้มาขอรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหน่วย
บริการของตน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 29.2 มีความเห็นว่าการให้บริการวัคซีนป้องกัน
เอชพีวีส่งผลให้มีผู้มาขอรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมขึ้น  

5.7 อัตราการสูญเสียวัคซีนป้องกันเอชพีวีทั้งเข็มที่ 1 และ 2 (จากการสุ่มสํารวจที่หน่วยบริการ) 
พบว่า มีอัตราการสูญเสียอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 - 0.21 ซึ่งอยู่ในมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก
กําหนดให้อัตราการสูญเสียของวัคซีนแบบ single dose ไม่เกินร้อยละ 1 

ทั้งน้ี สํานักโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานของโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รวมท้ังหารือและตกลงกรอบระยะเวลาการดําเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับผู้เก่ียวข้องทั้งระดับ
ภูมิภาค จังหวัด และอําเภอ  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และได้กระจายวัคซีนรอบแรกไปแล้วช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 รวมจํานวน 
๕,๗๗๘ โด๊ส โดยมีคลังวัคซีนระดับอําเภอบางแห่งขอเลื่อนกําหนดการส่งวัคซีนออกไป เน่ืองจากข้อจํากัด
ของระยะเวลาการรณรงค์วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ซึ่งส่งผลต่อพ้ืนที่ในการจัดเก็บวัคซีน  

สําหรับการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2558  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 
ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ๑๒ อําเภอจากทั้งหมด ๑๖ อําเภอได้ดําเนินการ
ให้บริการวัคซีนป้องกันเอชพีวี ครั้งที่ ๑ แก่เด็กนักเรียนหญิงช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว โดยมี
ผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนประมาณร้อยละ ๙๘.๓ และไม่พบอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีน
ที่รุนแรง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)  

6. การกวาดล้างโปลิโอและกําจัดโรคหัดของประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ 2558 
ผลการดําเนินงานการกวาดล้างโปลิโอ 

6.1 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV : รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนครบชุดจําแนก      
ตามกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงกันยายน พ.ศ. 2557 จากโดยสํานักงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 - 12 ซึ่งได้รับจากสํานักสาธารณสุขจังหวัด พบว่า ในภาพรวมของ
ประเทศความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอครบ 3 ครั้ง ในเด็กอายุครบ 1 ปี อัตราเฉลี่ย    
ร้อยละ 92.66 (ความครอบคลุมร้อยละ 64.66 - 100) โดยมี 15 จังหวัดที่มีอัตราความ
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ครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ 90 และความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอคร้ังที่ 4 ในเด็กอายุ
ครบ 2 ปี มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 92.31 (ความครอบคลุมร้อยละ 57.88 - 100) และมี 16 
จังหวัดที่มีอัตราความครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ 90 สําหรับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
โปลิโอ ครั้งที่ 5 ในเด็กอายุครบ 5  ปี มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 90.70 (ความครอบคลุมร้อยละ 
57.68 - 100) และมี 17 จังหวัดที่มีอัตราความครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ 90 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2557 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12             
สํารวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าความครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีนตํ่าใน 77 จังหวัด  ได้แก่ ชุมชนพ้ืนที่ทุรกันดาร พ้ืนที่ห่างไกล พ้ืนที่สูง ชนเผ่า พ้ืนที่
ชายแดน แรงงานเคลื่อนย้าย ทั้งชาวไทยและต่างด้าว ชุมชนแออัด ชุมชนที่มีโรคติดต่อที่ป้องกัน             
ได้ด้วยวัคซนีและชุมชนในพ้ืนทีไ่มส่งบ พบว่าในภาพรวม พ้ืนที่ที่สํารวจมีอัตราความครอบคลุมของ
การได้รับวัคซีน OPV3 ในเด็กอายุ 1 - 6 ปี อัตราเฉลี่ยร้อยละ 94.4 (ความครอบคลุมร้อยละ 
40 - 100) และ 13 จังหวัดมีอัตราความครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ 90 และการได้รับวัคซีน           
จะลดลงตามอายุเด็กที่มากขึ้น นอกจากน้ี พบความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน OPV4 ในเด็ก
อายุ 2 - 6 ปี มอัีตราเฉล่ียในภาพรวมร้อยละ 90.8 (ความครอบคลุม รอ้ยละ 31.6 - 100) และใน 
20 จงัหวัด มีอัตราความครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ 90 นอกจากน้ี ความครอบคลุมของ OPV5 
ในเด็กอายุ  5 - 6 ปี ในภาพรวม มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 78.1 (ความครอบคลุมร้อยละ 0 - 100) 
โดยใน 39 จังหวัดมีอัตราความครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ 90 

6.2 ผลการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP รวมท้ังความครบถ้วนและทันเวลาของการสอบสวน และการเก็บ
ตัวอย่างอุจจาระเมื่อพบผู้ป่วย AFP  : ข้อมูลจากสํานักระบาดวิทยา ผลการเฝ้าระวัง AFP              
ปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558) อัตราการรายงานผู้ป่วย AFP แล้ว 
0.79 ต่อแสนประชากรอายุตํ่ากว่า 15 ปี มีรายงานผู้ป่วยจํานวน 238 ราย คิดเป็นอัตราการ
รายงาน 1.97 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2557 อัตราการเก็บอุจจาระส่งตรวจคิดเป็นร้อยละ 
79.83 และอัตราการสอบสวนโรคทันเวลาหรือภายใน 48 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 64.07            
ซึ่งปัญหาที่พบ คือ ผู้รายงานไม่รายงานทันทีที่พบผู้ป่วย จึงทําให้การสอบสวนโรคล่าช้า นอกจากน้ี 
ในปี พ.ศ. 2557 ได้ดําเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก (active search) ใน 21 จังหวัด พบว่า มีผู้ป่วย 
AFP ที่ไม่ได้รายงานจํานวน 44 คน 

การประชุมคณะผู้เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยโรคโปลิโอ (National Expert Review 
Committee - NERC) ในปี พ.ศ. 2558 จากการประชุมกรณีผู้ป่วย AFP จํานวน 3 รายท่ีมีการ
เก็บอุจจาระไม่ครบถ้วน และยังคงมีอาการกล้ามเน้ืออ่อนแรงหลังจากวันเริ่มป่วย 60 วัน           
คณะผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาวินิจฉัยกรณีการป่วยดังกล่าว และมีมติให้ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการ  
exclude เป็น non - polio AFP  

6.3 รายงานผลจากห้องปฏิบัติการตรวจหาเช้ือโปลิโอ จากสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ และ  
WHO Polio Regional Reference Laboratory (RRL) ได้รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ไวรัสโปลิโอ ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2557 ห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่างอุจจาระ 
ส่งตรวจ จํานวนทั้งสิ้น 1,579 ตัวอย่าง จากผู้ป่วย 741 ราย และผู้สัมผัส 94 ราย จําแนกเป็น
อุจจาระของผู้ป่วย AFP ชาวไทย 235 ราย จํานวน 476 ตัวอย่าง และของผู้ป่วยและผู้สัมผัส
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จากประเทศเนปาล 485 ราย จํานวน 968 ตัวอย่าง และ 94 ราย จํานวน 94 ตัวอย่าง 
ตามลําดับ ทั้งน้ี ตรวจพบเพียงไวรัสโปลิโอสายพันธ์ุวัคซีนในผู้ป่วยไทย 4 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 1.70 
แบ่งเป็นเป็นทยัป์  2 จํานวน  2 ราย และทยัป์ 3 และ mixed infection 3 ทัยป์ ชนิดละ 1 ราย 
และพบ non - polio enterovirus (NPEV) จํานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.38 นอกจากน้ี 
ผลจากการศึกษา nucleotide ไวรัสโปลิโอสายพันธ์ุวัคซีนที่พบในผู้ป่วย AFP ชาวไทย ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่จัดเป็น VDPV ตามนิยามแต่อย่างใด 

6.4 ผลการดําเนินงานให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพ้ืนที่เสี่ยง ประจําปี พ.ศ. 2558 ตามหลักเกณฑ์ คือ 
(1) พ้ืนที่ที่มีประชากรเคล่ือนย้ายสูง มีความยากลําบากในการให้บริการวัคซีนตามระบบปกติ  
(2) พ้ืนที่ติดชายแดนพม่าหรือในพ้ืนที่ที่มีชุมชนชาวพม่าขนาดใหญ่ ซึ่งการบริการวัคซีนระบบปกติ
ไม่สามารถดําเนินการได้ (3) พ้ืนที่ที่มีเหตุให้สงสัยว่าความครอบคลุมวัคซีนโปลิโอตํ่ากว่าเกณฑ์ 
เช่น case AFP อายุ 12 - 60 เดือน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอไม่ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 
(OPV3) หรือพ้ืนที่ที่มีรายงานโรคคอตีบหรือหัดระบาดในเด็ก และไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการบริการ
วัคซีนระบบปกติได้ โดยให้แต่ละพ้ืนที่ดังกล่าวดําเนินการปีเว้นปี ยกเว้น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งยังมีปัญหาความรุนแรงและกรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการปีละคร้ังต่อไป ทั้งน้ี 
กําหนดให้วัคซนี 2 รอบ ห่างกัน 4 - 6 สัปดาห์ ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2558  
โดยในปี พ.ศ. 2558 รวม 10 จังหวัด จําแนกเป็น ดําเนินการเต็มพ้ืนที่ 4 จงัหวัด คือ นราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา และกรุงเทพมหานคร และดําเนินการบางพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น จํานวน          
6 จังหวัด คือ อยุธยา แม่ฮ่องสอน ปราจีนบุรี นครนายก ชุมพร และสงขลา ใช้วัคซีนประมาณ  
846,860 โด๊ส ผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังตารางที่ 3 - 3 

 ตารางที่ 3 - 3  แสดงผลการดําเนินงานให้วัคซีนโปลิโอเสริม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)  

 

  รอบที่ 1 รอบที่ 2 
จํานวนเป้าหมาย / ผลการ
ดําเนินงาน  (รอ้ยละ) 
 เด็กไทย 
 ต่างชาต ิ

149,895 / 138,708 ราย (92.5) 
 

139,390 / 129,244 ราย (92.7) 
10,505 / 9,464 ราย (90.1) 

150,243 / 133,939 ราย (89.1) 
 

125,526 / 124,911 ราย (89.4) 
10,509 / 8,948 ราย (85.1) 

ผ่านเกณฑ์  
(จากทั้งหมด 10 จังหวัด) 

4 จังหวัด 5 จังหวัด 

จํานวนตําบลทัง้หมด 
 ไม่ผ่านเกณฑ์                         
(ร้อยละ 60 - 89) 

 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 

171 ตําบล 
5 ตําบล 

 
166 ตําบล 

168 ตําบล 
4 ตําบล 

 
164 ตําบล 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 90 รายตําบล 

8 จังหวัด (36 ตําบล) 
ปราจีนบุรี (4 ตาํบล)  
แม่ฮ่องสอน (1 ตําบล) 

7 จังหวัด (45 ตําบล) 
ปราจีนบุรี (4 ตาํบล) 
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ผลการดําเนินงานการกําจัดโรคหัด 
1. กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้วัคซีน MMR แก่เด็ก 2 เข็ม โดยเข็มแรกให้เมื่อเด็กอายุ 9 - 12 เดือน 

และปรับการให้วัคซีนเข็มที่ 2 เร็วขึ้นจากเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง โดยเร่ิมต้ังแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2557 จากรายงานผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่ได้รับจากสํานักสาธารณสุขจังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557)             
พบว่า ในภาพรวมของประเทศ ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR ในเด็กอายุครบ 1 ปี มีอัตราเฉล่ีย
ร้อยละ 89.31 (ความครอบคลุมระหว่างร้อยละ 16.16 - 100) โดยมี 43 จังหวัดที่มีความครอบคลุม
เกินกว่าร้อยละ 95 และมี 24 จังหวัดที่มีความครอบคลุมตํ่ากว่าร้อยละ 95 และไม่ได้รับรายงาน 10 
จังหวัด 

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน MMR จากการสํารวจประชากรกลุ่มเสี่ยงในภาพรวม พบว่า เด็ก
อายุ 1 - 6 ปี มีอัตราเฉล่ียร้อยละ 94.0 (ความครอบคลุมระหว่างร้อยละ 40 - 100) โดยมี 18 จังหวัด            
ทีม่ีอัตราความครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ 95  

ในปี พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนวัคซีน MMR จํานวน 9 หน่วยงาน เพ่ือการให้
วัคซีนเพ่ือการควบคุมโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม การรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพ้ืนที่ความครอบคลุมตํ่า 
และการให้วัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มเสี่ยง รวมท้ังสิ้น 10,820 โด๊ส 

2. ผลการเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ข้อมูลจากสํานักระบาดวิทยา ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557   
มีรายงานผู้ป่วยโรคหัดในฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค (รง.506) จํานวน 5,207 ราย (8.10 ต่อแสน
ประชากร)  2,643 ราย (4.12ต่อแสนประชากร) และ 1,167 ราย (1.85 ต่อแสนประชากร) 
ตามลําดับ เทียบกับรายงานในฐานข้อมูลโครงการกําจัดโรคหัด (ME) มีรายงานผู้ป่วยจํานวน 2,934 ราย 
(ร้อยละ 37.14) 1,072 ราย (ร้อยละ 43.52) และ 395 ราย (ร้อยละ 33.85) ตามลําดับ ผู้ป่วย          
เช้ือชาติไทยจํานวน 838 ราย (ร้อยละ 82.89), 294 ราย (ร้อยละ 90.74) และ 65 ราย (ร้อยละ 
87.84) รองลงมา คือ พม่าจํานวน 137 ราย (ร้อยละ 13.55), 25 ราย (ร้อยละ 7.72) และ 6 ราย 
(ร้อยละ 8.11)  ตามลําดับ นอกจากน้ันเป็นกัมพูชา กะเหรี่ยง ลาว เวียดนาม และอ่ืนๆ  โดยมี serum  
ส่งตรวจยืนยัน 1,934, 986 และ 395 ราย ตามลําดับ และให้ผล Measles IgM Positive คิดเป็นร้อย
ละ 50.47, 35.80 และ 18.73 ตามลําดับ โดยผู้ป่วยยืนยันโรคหัดส่วนใหญ่เป็นเด็กก่อนวัยเรียน  

3. ผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตรวจหาเช้ือหัด จากฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียน
โลหิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)            
มีผู้ป่วยส่งตรวจ serum ทั้งหมด 412 ราย พบ Measles IgM Positive ร้อยละ 18 และ Rubella IgM             
Positive ร้อยละ 5 เมื่อแบ่งตามช่วงอายุ พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 9 เดือน ถึง 7 ปี ทั้งโรคหัดและหัด
เยอรมัน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 9 เดือนสําหรับโรคหัด และในกลุ่มอายุมากกว่า 30 ปี สําหรับโรคหัด
เยอรมัน เมื่อวิเคราะห์หาสายพันธ์ุไวรัสหัด จากตัวอย่างส่งตรวจจํานวน 7 ตัวอย่าง ตรวจพบสายพันธ์ุ
ไวรัสหัดที่ก่อให้เกิดการระบาดเป็นสายพันธ์ุที่ไม่เคยตรวจพบในประเทศไทยมาก่อน คือ สายพันธ์ุ B3      
ที่มีการระบาดใน Harare lineage ซึ่งเป็นสายพันธ์ุที่คล้ายคลึงกับสายพันธ์ุที่ระบาดช่วงเวลาเดียวกัน        
ในประเทศแคนนาดา สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และรัสเซีย  

4. มาตรการกําจัดโรคหัด พ.ศ. 2559 - 2563 จากการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ      
และคณะทํางานกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม           
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พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาสถานการณ์การเกิดโรค ร่วมกับการดําเนินการตามมาตรการกําจัดโรคหัด        
ที่ผ่านมาต่อเป้าหมายการกําจัดโรคหัด ได้แก่ อุบัติการณ์ผู้ป่วยยืนยันโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน
ทุกกลุ่มอายุ ภายในปี พ.ศ. 2563 จึงได้ร่วมกันทบทวนมาตรการเดิม และพิจารณาร่างมาตรการกําจัด
โรคหัด สําหรับปี พ.ศ.2559 - 2563 ดังต่อไปน้ี  

4.1 เพ่ิมและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ไม่ ตํ่ากว่า          
ร้อยละ 95  ในทุกพ้ืนที่ 

4.2 รายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่น หรือผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยว่าเป็นโรคหัดหรือหัดเยอรมันไม่ตํ่ากว่า           
2 ต่อแสนประชากรในทุกกลุ่มอายุเป็นรายจังหวัด สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย และตรวจยืนยันโรค              
ทางหอ้งปฏิบัติการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ในทุกพ้ืนที่ และตรวจยืนยันสายพันธ์ุโรคหัดไม่ตํ่ากว่า         
ร้อยละ 80 ของเหตุการณ์การระบาด 

4.3 ขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสหัด ด้วยวิธีทาง          
อณูชีวโมเลกุล (วิธี RT-PCR) ได้ครอบคลุมทุกภาค 

4.4 ผลักดันให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างชาติที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2520 ต้องได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคหัด ก่อนขึ้นทะเบียนขออนุญาตทํางานในประเทศไทย เป็นต้น 

ปญัหา/อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดําเนนิงานไม่บรรลเุปา้หมาย 
1. สาเหตุที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่ผู้ปกครองโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว ไม่มีความรู้  

ไม่มีความตระหนักถึงประโยชน์ของวัคซีนหรือเข้าใจว่าได้รับครบถ้วนแล้ว ไม่ว่างต้องทํางาน จําวันฉีดไม่ได้
หรือไม่ทราบว่าจะไปรับบริการที่ไหน และเสียค่าบริการและค่าเดินทาง หรือครบกําหนดนัดรับวัคซีนแล้ว
เด็กไม่สบาย เมื่อพ้นกําหนดก็ไม่พาเด็กไปรับวัคซีน  

2. เจ้าหน้าที่มีภาระงานเป็นจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ             
สถานบริการ 

3. การสุ่มประเมินมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทําให้พบปัญหาในระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาระบบการนิเทศติดตามงานต่อไป 

4. การบันทึกข้อมูลของสถานบริการ (ในระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม ของสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข) ไมค่รบถว้นและถกูต้อง มปัีญหาเมือ่สง่ออกขอ้มลูแลว้ หรอืไมม่กีารตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องในการบันทึกข้อมูล (key in) การให้บริการวัคซีน 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขสําหรบัหน่วยงาน และข้อเสนอแนะเชงินโยบายเพื่อใหก้ารดําเนนิงาน                     
บรรลเุปา้หมาย      

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และเขตบริการสุขภาพ ควรกําหนดให้มีการสํารวจความครอบคลุมวัคซีนใน
กลุ่มเสี่ยง เพ่ือเร่งรัดการให้วัคซีนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ความครอบคลุมตํ่าอย่างต่อเน่ือง 

2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและคลังวัคซีนระดับอําเภอ ควรมีการตรวจสอบควบคุมกํากับ การเบิก-จ่าย
วัคซีนที่ใช้ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถานบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้การ  
เบิก - จ่ายวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลด้านการบริหารจัดการวัคซีนและระบบ
ลูกโซ่ความเย็นคลังวัคซีนระดับอําเภอทุกแห่ง และสุ่มสถานบริการในแต่ละอําเภอ เพ่ือติดตามประเมินผล
การดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน                 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถานบริการในเครือข่าย 

5. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักโรคติดต่อทั่วไป สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานป้องกัน               
ควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จําเป็นต้องประสานและร่วมมือ            
ในการสร้างความเข้มแข็งเรื่องการรายงานผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (๔๓ แฟ้ม) ตามมาตรฐาน
ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การรายงานข้อมูลของสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในกํากับ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับมีความ
ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ควรมีการประสานและทําความเข้าใจกับ
สถานบริการในกํากับ เก่ียวกับการเพ่ิมช่องบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีเช้ือเป็น          
อ่อนฤทธ์ิ หรือวัคซีนชนิดใหม่ ที่ให้บริการในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม HosXP, HosOS 
และ M record เป็นต้น เพ่ือใช้ส่งต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (๔๓ แฟ้ม) ตามมาตรฐานของ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โครงการย่อยที่ 2    โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหดั เฉลิมพระเกยีรติ     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558                

มาตรการ/กิจกรรมสําคญัทีด่ําเนินการ 
1. การให้วัคซีนวัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก (dT) แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี 
2. การใหวั้คซนี MR เขม็ที ่2 เพ่ือเรง่ภูมคิุม้กันต่อโรคหัดในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถงึ 7 ปีทั่วประเทศ 

ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค 
1. การให้วัคซีนวัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก (dT) แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี 

การรณรงค์การให้วัคซีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม      
พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ในการให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยเจ้าหน้าที่
ออกไปให้บริการในชุมชน สถานที่ราชการ สถานประกอบการ โรงงาน ตลาดนัด สถานีขนส่ง และชุมชน 
ซึ่งจากการรณรงค์ได้มีการให้บริการวัคซีน dT จํานวน 5,055,888 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.33     
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558)   

การรณรงค์การให้วัคซีนในภาคเหนือ กลาง และใต้ กรมควบคุมโรค ได้กําหนดระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2558 แต่จากมติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ และคณะทํางานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เพ่ือคุ้มครองคนไทย
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จากโรคร้ายด้วยวัคซีน ปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558  วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติ
ขยายการดําเนินงานต่อจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถดําเนินการได้ความ
ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ผลการให้รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยักแก่ประชาชนอายุ ๒๐ - ๕๐ ปี ทั่วประเทศ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) มีการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว 14,993,261 คน  
เป็นผู้มารับบริการจากจังหวัดในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ 9,937,373 คน จากจํานวน
กลุ่มเป้าหมาย 15,183,790 คน คิดเป็นร้อยละ 65.45 เป็นผู้มารับบริการจากจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5,055,888 คน จากจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 5,659,953 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 89.33 โดยมีรายงานอาการภายหลังรับวัคซีน (AEFIs) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗              
ถึง 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ทั้งสิ้น 197 ราย เป็นอาการ AEFIs ไม่รุนแรง ๑83 ราย ส่วนใหญ่มี
อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด และอาการ AEFIs รุนแรง 14 ราย จากประเมินสาเหตุโดยคณะ
ผู้เช่ียวชาญฯ ผลการประเมินมีดังน้ี มีความเก่ียวข้องกับวัคซีน (very likely) 4 ราย โดยทั้ง 4 ราย           
มีอาการ anaphylaxis น่าจะเกี่ยวกับวัคซีน (probable) 1 ราย อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีน (possible)  
4 ราย  มีอาการ GBS 2 ราย อาการ Stevens Johnson Syndrome 1 ราย Anaphylaxis shock           
1 ราย ไม่เก่ียวข้องกับวัคซีน (unrelated) 1 ราย ทั้ง 4 ราย มีอาการ CVA และอยู่ในระหว่างการติดตาม
ข้อมูลเพ่ิมเติม เน่ืองจากข้อมูลไม่เพียงพอในการสรุปหาสาเหตุ เพ่ือนําเข้าที่ประชุมคณะผู้เช่ียวชาญฯ 
ยืนยันการวินิจฉัยและพิจารณาสรุปผล จํานวน 1 ราย ดังน้ัน การให้บริหารวัคซีนพบผู้ป่วยที่มีอาการแพ้
รุนแรง 4 ราย คิดเป็นอัตราส่วน 1 รายต่อ 3.5 ล้านโด๊ส ซึ่งนับว่าตํ่ากว่าข้อมูลที่รายงานในต่างประเทศ
และข้อมูลในประเทศไทย ซึ่งพบประมาณ 1 รายต่อวัคซีนล้านโด๊ส  ทั้งน้ี เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าว กรมควบคุมโรค ได้ขยายกรอบเวลาดําเนินการรณรงค์ไปจนถึง 
30 กันยายน พ.ศ. 2558 

2. การให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพ่ือเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปีทั่วประเทศ 
กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ คือ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม 

พ.ศ. 2555 โดนมีการให้บริการในสถานบริการทุกแห่ง และบางพ้ืนที่มีการให้บริการที่ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล และหมู่บ้าน ผลการรณรงค์ฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558) กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับวัคซีนแล้วจํานวน 1,179,139 คน คิดเป็นร้อยละ 55.39  ขณะนี้สถานบริการของรัฐทุกแห่ง
กําลังเร่งดําเนินการรณรงค์ให้วัคซีนหัด – หัดเยอรมัน เพ่ือให้ได้ความครอบคลุมบรรลุตามเป้าหมาย        
ที่ร้อยละ 95  โดยการรณรงค์ฯ ที่ผ่านมา ไม่พบเด็กมีอาการรุนแรงภายหลังได้รับวัคซีน  

ปญัหา/อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดําเนินงานไม่บรรลเุปา้หมาย 
1. พ้ืนที่แจ้งจํานวนความต้องการวัคซีนช้ากว่ากําหนด ส่งผลให้การสรุปยอดกระจายวัคซีนล่าช้า  
2. บริษัทผู้ผลิตวัคซีนจากต่างประเทศไม่สามารถยืนยันกําหนดเวลาที่แน่นอนในการส่งมอบวัคซีนได้  
3. งบประมาณในการบริหารจัดการของพ้ืนที่มีจํานวนจํากัด เช่น งบประมาณในการจัดซื้อเข็ม Syringe   

การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการฉีดวัคซีนของพ้ืนที่ 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขสําหรบัหน่วยงาน และข้อเสนอแนะเชงินโยบายเพื่อใหก้ารดําเนนิงาน                     
บรรลเุปา้หมาย      

1. สํานักโรคติดต่อทั่วไป และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ควรมีการสํารองวัคซีนรวมป้องกัน         
โรคหัด – หัดเยอรมัน และอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ความเย็น เพ่ือเตรียมพร้อมสนับสนุนในกับโรงพยาบาล
หากมีการร้องขอ และให้จังหวัดสามารถดําเนินการได้ตามกําหนดการรณรงค์ 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงให้ทั่วถึงประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
3. ควรมีการศึกษาหรือถอดบทเรียนในการดําเนินงานในทุกระดับ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จ และ

แนวทางพัฒนาต่อยอดของการให้บริการวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อไป รวมถึงศึกษา
ระบาดวิทยาการเกิดโรคคอตีบและโรคหัด และระดับภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนในประชากร
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

โครงการย่อยที่ 3    โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพืน้ที่            
ถ่ินทุรกันดารและพื้นทีใ่นแผนภูฟ้าพฒันาตามพระราชดําริ                        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                  

มาตรการ/กิจกรรมสําคญัทีด่ําเนินการ 
1. ดําเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเช้ือโรคหนอนพยาธิและการรักษาตามมาตรฐาน  
2. สนับสนุนชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ยารักษาโรคเพ่ือการดําเนินการ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนกร การอบรมฟ้ืนฟูความรู้และการตรวจสอบคุณภาพ
พนักงานจุลทัศนกร 

2.2 การบูรณาการแผนงานควบคุมโรคมาลาเรีย ด้วยการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยของ 
เจ้าหน้าที่มาลาเรียคลินิกเพ่ือสนับสนุนกระบวนการดําเนินงานในพ้ืนที่ห่างไกล  

2.3 การใช้เทคโนโลยี “web cam” เพ่ือการวินิจฉัยและการตรวจสอบคุณภาพการวินิจฉัย 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการ  

3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพครู พระพ่ีเลี้ยงและบุคลากรสาธารณสุข             
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

3.2 สนับสนุนสื่อความรู้ สําหรับเป็นเคร่ืองมือในการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
4. การแก้ปัญหาของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดโรค 
5. การนิเทศ สนับสนุน และการติดตามประเมินผล  

ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค 
1. การตรวจค้นหาผู้ติดเช้ือโรคหนอนพยาธิและการให้ยารักษาตามมาตรฐาน สามารถดําเนินการได้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 81.5 โดยพบว่ามีอัตราชุกของโรคหนอนพยาธิในกลุ่มเป้าหมายเท่ากับ 
ร้อยละ 9.87 (319 โรงเรียนจาก 771 โรงเรียน) 

1.1 จัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และยารักษาโรคหนอนพยาธิ เพ่ือการตรวจค้นหา      
ผู้ติดเช้ือและการรักษาครอบคลุม 52 จังหวัดเป้าหมาย  



 

 

84 

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมาลาเรียคลินิก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โครงการ
พระราชดําริ จํานวน 162 คน ผลการประเมินคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนา      
ที่กําหนด และการตรวจสอบคุณภาพพนักงานจุลทัศนกรที่เคยผ่านการอบรมไปแล้ว โดยการสุ่ม
สํารวจพนักงานจุลทัศนกร จํานวน 45 คน ทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาคทฤษฎี              
และปฏิบัติ 

1.3 นักเรียน สังกัดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ( ตชด. ) จํานวน 418 คน (ช้ันประถมศึกษา           
ปีที่ 4 - 6) จาก 16 โรงเรียน ที่มีการสุ่มสํารวจ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยครูผู้รับผิดชอบ
มีการกระตุ้นเตือน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  

1.4 พัฒนาศักยภาพครู ตชด . และ ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศศช .) ในพ้ืนที่ทับซ้อนของโรค
หนอนพยาธิและมาลาเรีย จํานวน 475 คน ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระพ่ีเลี้ยง และ
บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ทรงงานใหม่  (จังหวัดลําปางและกาฬสินธ์ุ) จํานวน 2 รุ่น เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนได้ 

1.5 สนับสนุนชุดความรู้และสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน ตชด. จํานวน 196 แห่ง 
2. การพัฒนามาตรฐานโรงเรียน ตชด. ต้นแบบ และการพัฒนาชุมชนควบคุมโรคต้นแบบ สามารถดําเนินการ

พัฒนาโรงเรียน ตชด. ต้นแบบทั้งหมด 16 โรงเรียน โดยพบว่า 3 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินใน 
ระดับดีมาก 12 โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดี และ 1 โรงเรียนซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส              
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับพอใช้  ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง 
สําหรับการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9, 10 และ 12 ดําเนินการพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการสร้างแผนงานกิจกรรมและ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธิและมาลาเรียของชุมชนเป้าหมาย โดยมี
แผนงานที่ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ปญัหา/อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดําเนินงานไม่บรรลเุปา้หมาย 
1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานพนักงานจุลทัศนกรในระดับพ้ืนที่มีการโยกย้ายค่อนข้างบ่อย ทําให้ขาดผู้ปฏิบัติงาน

และต้องมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนกรทดแทนทุกปี  
2. พ้ืนที่โครงการพระราชดําริฯ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทําให้การเข้าถึงโรงเรียนในการ

ให้บริการมีความยากลําบากและต้องเลื่อนระยะเวลาการดําเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2  
3. งบดําเนินงานของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคมีจํากัด ทําให้แผนงานและกิจกรรมท่ีกําหนดไม่สามารถ

ดําเนินการได้ทั้งหมด และการดําเนินงานตรวจค้นหาโรคหนอนพยาธิของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่              
หลายหน่วยงานไม่มีงบประมาณดําเนินการ ทําให้บุคลากรส่วนใหญ่ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขสําหรบัหนว่ยงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน             
บรรลเุปา้หมาย 

การสนับสนุนเชิงนโยบายสําหรับหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดขอบพ้ืนที่ทรงงานโครงการพระราชดําริฯ  
ของสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร       
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โครงการย่อยที่ 4   โครงการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตดิต่อ                   
ทางอาหารและน้ํา 

มาตรการ / กจิกรรมสําคญัดําเนินการ 
1. การพัฒนาจัดทําฐานข้อมูล และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโรคอาหารเป็นพิษ 
2. การพัฒนาเครือข่ายการทํางานเพ่ือการแก้ไขปัญหาเร่ืองโรคอาหารเป็นพิษ 

ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค 
1. จัดทําฐานข้อมูลโรคอาหารเป็นพิษ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโรคอาหารเป็นพิษ พ้ืนที่เสี่ยง             

ซึ่งประกอบด้วย 30 จังหวัดเสี่ยงที่มีอัตราป่วยสูงสุด และกลุ่มเสี่ยงที่จะดําเนินการ  
2. ผลจากการดําเนินงานพัฒนาเครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทาน เลือดไก่ 

และการดําเนินงานแก้ไขปัญหาในโรงเรียนร่วมกับ สํานักระบาดวิทยาน้ัน ทําให้เกิดมาตรการในการเฝ้า
ระวังการระบาดซ้ําในพ้ืนที่ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการเฝ้าระวังในโรงงานผลิต รวมถึงการวาง
แผนการดํา เ นินงานแก้ไขปัญหาผลิต ภัณฑ์ในระยะยาว  ร่ วม กับกรมอนามัยและสํ า นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

ปญัหา/อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดําเนินงานไม่บรรลเุปา้หมาย 
1. การแก้ไขปัญหาโรคอาหารเป็นพิษมีผู้ เ ก่ียวข้องในหลายกระทรวงและหน่วยงาน ซึ่งมีข้อจํากัด                  

ในการทํางานที่หลากหลาย ทําให้การดําเนินงานเป็นไปได้ล่าช้า 
2. การขาดความต่อเน่ืองในการประสานงานเครือข่าย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขสําหรบัหนว่ยงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน                    
บรรลเุปา้หมาย      

1. สร้างความเข้มแข็ง ต่อเน่ืองในการประสานเช่ือมโยงกับหน่วยงานเครือข่าย รวมถึงการพัฒนา และสร้าง
ความร่วมมือให้เกิดการผลักดันแนวทาง มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา 

2. ทบทวนการดําเนินงาน มาตรการ กฎ และข้อบังคับร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาและเกิดแรงผลักดัน
มาตรการต่อไป 

โครงการย่อยที่ 5   โครงการบูรณาการควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพในนักเรียนและเยาวชน     
ในพื้นที่ถ่ินทรุกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี ป ี2558  

สรปุผลการดาํเนนิงาน ดังนี ้
1. จัดการประชุมพัฒนาเครือข่าย เพ่ือจัดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนถ่ายทอดสู่ชุมชน ด้านโรค

หนอนพยาธิและโรคอ่ืนที่สําคัญ พ้ืนที่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริฯประชุมช้ีแจงแนวทาง           
และเกณฑ์ประเมินโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนต้นแบบ 16 โรงเรียน จํานวนผู้เข้าประชุม 60 คน         
ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 

2. ดําเนินการจัดทํา 
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2.1 สื่อนิทรรศการ Roll up “โรคหนอนพยาธิ” ที่เป็นปัญหาในนักเรียน (5ชนิด) สําหรับโรงเรียน 
ตํารวจตระเวนชายแดน 197 โรงเรียน จํานวน 197 ชุด 

2.2 โปสเตอร์สื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับประถมศึกษา เรื่อง โรคหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่าน
ดิน     โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งทอนํ้าดี จํานวน 3,000 แผ่น 

2.3 สื่อทักษะทางพฤติกรรมรับรู้ (นักนิทรรศการน้อย) เสริมสร้างการเรียนรู้ แบบบูรณาการระดับ
ประถมศึกษาฯ จํานวน 4,000 ชุด 

2.4 โปสเตอร์ภาพไข่หนอนพยาธิ จํานวน 2,500 แผ่น 
2.5 โปสเตอร์วัฏจักรหนอนพยาธิ 5 ชนิด จํานวน 6,390 แผ่น 

3. ดําเนินการนิเทศติดตามและสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนต้นแบบ จํานวน 16 โรงเรยีน 
4. มีการจัดทํานิทรรศการประกอบการถวายรายงานการดําเนินงาน 2 ครั้ง 

4.1 ประชุมนานาชาติของสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

4.2 ประชุมวิชาการกรมอนามัย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ 
1. เครือข่ายให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนการดําเนินงาน 
2. มีข้อมูลวิชาการ และผู้เช่ียวชาญท่ีมีความพร้อมในการดําเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
ควรมีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

(ตชด.) และครูในโรงเรียนหรือศูนย์ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เสี่ยงอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือเป็นการผลักดันให้เกิดการ
ดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

โครงการย่อยที่ 6    โครงการบรูณาการการป้องกันควบคุมโรคพิษสนุัขบ้าในพืน้ที่พบ
ผู้เสียชีวิตด้วยแนวทางสขุภาพหนึ่งเดียว  

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ 
1. สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเพ่ือให้เครือข่าย

สามารถดําเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย One Health เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า 
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลดความเสี่ยงเพ่ือไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

ผลการดําเนินงานตามผลผลิต/ผลลัพธ์/มาตรการป้องกันควบคุมโรค 
1. สนับสนุนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรงบประมาณให้กับสํานักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 และ 12 เพ่ือให้เครือข่ายสามารถดําเนินงานเฝ้าระวัง และ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย One Health เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเวช
ปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ในการดูแลป้องกันรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสําคัญในการ
บันทึกและนําข้อมูลมาใช้ในการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เสี่ยง โดยจัดการประชุมคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุม จํานวน 
203 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขจากสํานักป้องกันควบคุมโรคที่ 3 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ใน 8 จังหวัด คือ จังหวัด
ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ตราด จันทบุรี และตราด และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมการประชุม 80 คน ประกอบด้วย แพทย์ 
พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข จากสํานักป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน ใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ บึงกาฬ  เลย หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี 

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่เสี่ยงของสํานักป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 4, 5, 6 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

4. จดัพิมพ์คูม่อืแนวทางเวชปฏิบัติโรคพษิสนัุขบ้าและคําถามทีพ่บบ่อย จํานวน 5,000 เลม่ สําหรบัเผยแพรใ่หกั้บ
แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สงักัดสํานักงานสาธารณสขุจงัหวัด สํานักงานสาธารณสขุอําเภอ โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน และสํานักงานป้องกันควบคมุโรคที ่1 - 12 เน่ืองจากมผีูเ้สยีชีวิตด้วยโรค
พิษสนัุขบ้าและหวัสตัว์มเีช้ือพิษสนัุขบ้าใน 55 จงัหวัด ทําให้ประชาชนมีความเสีย่ง จําเป็นต้องได้รบัการป้องกัน 
รกัษาอย่างถกูต้องตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสนัุขบ้าและคําถามทีพ่บบ่อย และจดัพิมพ์หนังสอืคูม่อืการสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 3,500 เลม่ สําหรบัเผยแพร่ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานเร่งรดักําจดัโรค
พิษสนัุขบ้า ในหนว่ยงานของกรมควบคมุโรค กรมปศสุตัว์ และกรมสง่เสริมการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในการเร่งรดั
กําจดัโรคพิษสนัุขบ้าใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ขององคก์รอนามยัโลก (WHO) และองคก์ารโรคระบาดสตัว์ระหว่าง
ประเทศ(OIE) ใหท้กุประเทศกําจัดโรคพิษสนัุขบ้าใหห้มดไปภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) 

5. จัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี พ.ศ.๒๕๕8 เมื่อวันที่ 24 - 25 
กันยายน พ.ศ. 2558  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ            
แก่ประชาชนให้เกิดความตระหนัก ปลกูจติสํานึกให้มพีฤติกรรมการเลีย้งสนัุขทีถ่กูต้อง และกระตุ้นใหป้ระชาชน
ใหค้วามรว่มมอืป้องกันโรคพิษสนัุขบ้า ลดความเสีย่งจากการถูกสนัุขกัดและปฏิบัติตนหลงัถกูสตัว์กัดได้ถกูต้อง 

ปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
ขาดการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและสถานการณ์โรคในสัตว์ที่แท้จริงให้กับ

ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขสําหรบัหนว่ยงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน                
บรรลเุปา้หมาย      

1. เพ่ิมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในวงกว้าง เช่น ความรับผิดชอบ           
ของเจ้าของสุนัขในการเลี้ยงดู กฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นที่ควบคุมการเล้ียง ปล่อยสัตว์ และให้ทราบว่า              
ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยต้ังเป้าหมายให้โรคพิษสนัุขบ้าหมดไป 

2. พัฒนาศกัยภาพบุคลากรทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้สาธารณสขุปศสุตัว์ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 



 

 

88 

กิจกรรมหลักที่ 2.6 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                             
สํานักโรคตดิต่อทั่วไป 
มาตรการ/กิจกรรมสําคญัทีด่ําเนินการ 

1. การปรบัปรงุฐานขอ้มลูและระบบฐานขอ้มลูของสํานักโรคติดต่อทัว่ไป  
2. การปรบัปรงุและบํารงุรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครือขา่ยของสํานักโรคติดต่อทัว่ไป ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  

ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค ดังนี ้
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารฯ อยู่ในความรับผิดชอบของงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

และการจัดการความรู้ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สามารถดําเนินงานตามผลผลิตที่กําหนดไว้ทุกกิจกรรม 
ดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1  ระบบฐานข้อมูลของสํานักโรคติดต่อทั่วไป ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย คือ เว็บไซต์
สํานักโรคติดต่อทั่วไป โดยการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานัก ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการและคณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คําสั่งสํานักโรคติดต่อทั่วไป ที่ 89/2557 ลงวันที่ 
22 ตุลาคม พ.ศ. 2557) และคณะทํางานด้านการวิเคราะห์และทบทวนระบบฐานข้อมูล (คําสั่งสํานัก     
โรคติดต่อทั่วไปที่ 100/2557 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) จากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันที่ 
9  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8  ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ที่ประชุมมีมติคัดเลือก 
เว็บไซต์ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จําเป็นของหน่วยงาน โดยเฉพาะ
หน้าภาษาไทยเพ่ือให้มีคุณลักษณะสําคัญตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
ในการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโรคติดต่อทั่วไปและภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถของการให้บริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ และเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของสํานักฯ ให้เป็นปัจจุบันทันสมัย พร้อมรับ            
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุน้ี จึงมีการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐมากที่สุด เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2558 สํานักได้รับการ
จัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าที่เสนอขอขึ้นไป จึงต้องเลือกคุณลักษณะของเว็บไซต์            
บางรายการที่มีความสําคัญมาดําเนินการก่อน เช่น สามารถเพ่ิมหรือลดขนาดตัวอักษรได้ สีพ้ืนหรือ สีแบ็คกราวน์ 
สามารถเปลี่ยนเป็นสีอ่ืนๆ ได้อย่างน้อย 3 สี เพ่ือให้ผู้พิการทางสายตา (ตาบอดสี) สามารถเข้าถึงข้อมูล           
ข่าวสารได้  เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรของสํานักฯ จํานวน 3 
คร้ัง ดังน้ี 
ครั้งที่ 1  การอบรมเร่ือง โปรแกรม Social Media ประเภทต่างๆ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557             

ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ช้ัน 5 กรมควบคุมโรค มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 34 คน 
ครั้งที่ 2  การอบรมเร่ือง โปรแกรม Social Media ประเภทต่างๆ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557          

ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ช้ัน 5 กรมควบคุมโรค มีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 34 คน 
ครั้งที่ 3  การอบรมเรื่อง โปรแกรม Windows Live Movie Maker (การสร้างสตูดิโอภาพยนตร์) เมื่อวันที่ 31 

มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ช้ัน 5 กรมควบคุมโรค  มีผู้เข้ารับการ
อบรมจํานวน 31 คน 
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 กิจกรรมที่ 2  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้รับการประสานงานจากกลุ่ม/ศูนย์/โครงการของสํานักฯ ว่ามีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จํานวนหน่ึงชํารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมท้ังมีความต้องการขอ
เบิกวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกส่วนหน่ึง ผู้รับผิดชอบดําเนินการส่งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งแบบที่ยังอยู่
ในระยะเวลาประกันและที่พ้นระยะเวลาประกันแล้ว รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสํานักฯ เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของบุคลากรได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

ปญัหา/อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดําเนินงานไม่บรรลเุปา้หมาย 

ได้รับงบประมาณน้อยกว่าที่เสนอขอขึ้นไป ทําให้ต้องยกเลิกบางกิจกรรม และเลือกดําเนินการกิจกรรม
ต่างๆ ตามลําดับความสําคัญหรือความจําเป็นเร่งด่วน ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายน้ัน ส่วนหน่ึงได้ขอรับการสนับสนุนจากเงินบํารุงของสํานักโรคติดต่อทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขสําหรบัหนว่ยงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ใหก้ารดําเนนิงานบรรลุ
เป้าหมาย      

ในกรณทีีม่ขีอ้จํากัดด้านงบประมาณและจําเป็นต้องลดทอนบางกิจกรรมน้ัน จะต้องพิจารณาเพ่ือแก้ไขปัญหา
เป็นรายกิจกรรม เช่น  

1. การลดการประชมุราชการ และสง่เสรมิการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ากขึน้ เช่น ใช้การประชุมแบบ 
Video Conference และการใช้ระบบ Intranet สําหรบัการประชุมและการสือ่สารภายในสํานักฯ 

2. การบูรณาการสําหรับการประชุม/การอบรมท่ีมีความคล้ายคลึงกันและสามารถนํามาดําเนินการควบคู่ไป
ด้วยกันได้ 

3. การสง่เสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรได้รบัความรู้ผา่น e-Learning หรอื self-learning หรอืผา่นระบบพ่ีเลีย้ง 
ซึง่จะช่วยลดคา่ใช้จา่ย (เช่น คา่ลงทะเบียน ฯลฯ) ในการสง่บุคลากรไปเขา้รบัการอบรม 

4. การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติเก่ียวกับการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี และ
ควรมีบทลงโทษอย่างชัดเจนสําหรับผู้ฝ่าฝืน ทั้งน้ี เพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์และลดความสึก
หรอของช้ินส่วนต่างๆ จากการใช้งานผิดวิธี บูรณาการสําหรับการประชุม/การอบรมท่ีมีความคล้ายคลึงกัน
และสามารถนํามาดําเนินการควบคู่ไปด้วยกันได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ผ่าน e-
Learning หรือ self-learning หรือผ่านระบบพ่ีเลี้ยง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ) ใน
การส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรม และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติเก่ียวกับการใช้งาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี และควรมีบทลงโทษอย่างชัดเจนสําหรับผู้ฝ่าฝืน ทั้งน้ี เพ่ือช่วยยืดอายุการ
ใช้งานของครุภัณฑ์และลดความสึกหรอของช้ินส่วนต่างๆ จากการใช้งานผิดวิธี  

ผลผลติที่ 3  
 เป้าหมายผลผลิตที่ 3 คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เป็น

ปัญหาสําคัญ จํานวน 14,642,400 ราย 
 ในรอบ 12 เดือน สํานักโรคติดต่อทั่วไป ได้ให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสําคัญ รวมทั้งสิ้น 15,536,351 ราย จากการดําเนินงาน ดังต่อไปน้ี (ข้อมูล ณ วันที่ 
18 กันยายน พ.ศ. 2558) 
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1. การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง อหิวาตกโรค ไข้กาฬหลังแอ่น ไข้หวัดใหญ่ รวม 2,490 ราย 
2. การให้วัคซีน dT ทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด สามารถฉีดได้ จํานวน 15,142,733 ราย                 

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2558) 
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ได้รับบริการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ จํานวน 131,000 ราย 
4. การให้บริการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลมิที่เดินทางไปแสวงบุญ        

ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2558 จํานวน 1,200 ราย 
5. การให้วัคซีนโปลิโอในพ้ืนที่เสี่ยง จํานวน 258,928 ราย 

สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมหลักของผลผลิตที่ 3 มีดังต่อไปน้ี 

กิจกรรมหลักที่ 3.1  

ชื่อโครงการ :  โครงการบรกิารเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ป็นปัญหารนุแรง
และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สํานักโรคตดิต่อทั่วไป 

ประกอบไปด้วยโครงการย่อย ได้แก่ 

โครงการย่อย  โครงการขับเคลื่อนมาตรการแนวทางการดาํเนินงานโรคอาหารเปน็พษิ 

มาตรการ/กิจกรรมสําคญัทีด่ําเนินการ 
1. บูรณาการกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่าย 
2. ถ่ายทอดความรู้และมาตรการแก่ครูในโรงเรียนพ้ืนที่จังหวัดเสี่ยง 
3. กิจกรรมนักเรียนมีความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคที่ถูกต้อง 

กิจกรรมสําคญัทีด่าํเนนิการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้านโภชนาการและ

อาหารปลอดภัย จึงมีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการ
ด้านอาหาร โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอาหารปลอดภัยใน                 
สถานประกอบการด้านอาหาร และบูรณาการดําเนินงานพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารของประเทศให้ได้
มาตรฐาน ดังน้ัน กรมควบคุมโรค จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพ่ือลดโรคอาหาร
เป็นพิษ โดยส่งเสริมให้โรงเรียนในพ้ืนที่ที่ได้รับคัดเลือกให้ดําเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ 
ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองคาย มหาสารคาม เลย หนองบัวลําภู 
บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร มีกิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพ่ือลดโรคอาหารเป็นพิษโดยได้
ดําเนินการร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 เพ่ือพิจารณาแนวทางการขยายผล และแนวทางการ
ดําเนินงานป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน ในพ้ืนที่เขตสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 เมื่อวันที่ 
27 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งการดําเนินงานได้พิจารณา
กลุ่มเป้าหมายตามพ้ืนที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคจากโรงเรียนที่มีความพร้อม รวมถึงเป็นโรงเรียน      
ที่เสี่ยงหรือเคยเกิดการระบาดของโรค 
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2. ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการพัฒนาอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการด้านอาหาร ร่วมกับ
กรมอนามัย ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ผลจากการประชุมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง            
มีการดําเนินงานใน 4  โครงการ เพ่ือผลักดันการดําเนินงานดังกล่าว คือ โครงการถนนอาหารปลอดภัย
และตลาดสดน่าซื้อเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีไทย ปี พ.ศ. 2558 โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) เพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย ปี พ.ศ. 2558  โครงการพัฒนา     
สถานประกอบการด้านอาหารในท่าอากาศยาน (Clean Food Good Taste in Airport) โดยกรมอนามัย
เป็นผู้รับผิดชอบ และโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพ่ือลดโรคอาหารเป็นพิษ โดยกรมควบคุมโรค
เป็นผู้รับผิดชอบ  

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานอาหารปลอดภัยเพ่ือลดโรค
อาหารเป็นพิษในโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือประสานความร่วมมือและผลักดัน              
ด้านนโยบายในการดําเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 (เขตสุขภาพที่ 7 
และ 8) และจากการประชุมได้มีข้อตกลงในการจะขยายผลการดําเนินงานให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ทุกจังหวัด 

4. ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ           
ทางอาหารและน้ําแบบบูรณาการในสถานศึกษา (ภาคอีสานตอนบน) ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม และขอนแก่น เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติให้ครูในการ
ดําเนินงานที่ถูกต้องในการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ 

5. จัดทําสื่อแผ่นพับ คู่มือ โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ในการส่ือสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   
ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ และจัดทํามาตรการการดําเนินงานในโรงเรียนและการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการ
ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน 

6. สนับสนุนคลอรีนปรับปรุงคุณภาพนํ้าในการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ และกรณีเมื่อพ้ืนที่ประสพภัยพิบัติ 
ให้กับสํานักงานป้องกันและควบคุมโรค 12 เขต จํานวน 29,400 เม็ด 

ผลการดําเนนิงานตามผลผลติ/ผลลพัธ/์มาตรการปอ้งกนัควบคุมโรค   
จากการถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานโรคอาหารเป็นพิษเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ

ในโรงเรียน พบว่า มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจํานวนมากกว่า 400 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่            
1 กันยายน พ.ศ. 2558) 

ปญัหา/อุปสรรคทีท่าํใหก้ารดําเนินงานไม่บรรลเุปา้หมาย 
1. การแก้ไขปัญหาโรคอาหารเป็นพิษมีผู้เก่ียวข้องในหลายกระทรวงและหน่วยงาน ทําให้การดําเนินงาน

เป็นไปได้ล่าช้า  
2. โรงเรียนหลายแห่งไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เน่ืองจากไม่เห็นความสําคัญของการดําเนินงาน            

ด้านสาธารณสุข  
3. การบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนน้ันเป็นไปได้ยาก เน่ืองจาก

มีข้อจํากัดด้านโครงสร้าง เช่น การจัดระบบโรงอาหาร โรงครัว ส้วม เป็นต้น 
4. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการผลักดันการดําเนินงานให้ครอบคลุมได้ 



 

 

92 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขสําหรบัหนว่ยงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ใหก้ารดําเนนิงาน                    
บรรลเุปา้หมาย      

1. สร้างความเข้มแข็งในการประสานเช่ือมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
2. สร้างความร่วมมือให้เกิดการผลักดันแนวทาง มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
3. ทบทวนการดําเนินงาน มาตรการ กฎ และข้อบังคับร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาและเกิด

แรงผลักดันมาตรการต่อไป  
4. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นการกระตุ้นพ้ืนที่ โรงเรียนในการดําเนินงาน 

ผลผลติที่ 5 
เป้าหมายผลผลติที ่5 คอื ด่านช่องทางเขา้ออกประเทศได้รบัการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามยัระหว่าง

ประเทศ พ.ศ.2548 จํานวน 67 แห่ง 
 ในรอบ 12 เดือน ได้มีการดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออกประเทศตามแนวทาง              

กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ครอบคลุมทั้ง 67 แห่ง ดังน้ี 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินการดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะ

ช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 เพ่ือช้ีแจงเกณฑ์ และแนวทางการ
ประเมินฯ ในปี พ.ศ. 2558 ทั้งในส่วนของด่านฯ สังกัดสํานักงานป้องกันควบคุมโรค และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ ทั้งสิ้น 67 แห่ง 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา
ช่องทางเข้าออกประเทศในปี 2557 และวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพของช่องทางเข้าออก
ประเทศแต่ละแห่งพร้อมทั้งนําเสนอแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศทั้ง 67 แห่ง 

3. ดําเนินการพัฒนาทกัษะความรูแ้ก่เจา้หน้าทีด่่านฯ และเจา้หน้าทีช่่องทางเขา้ออกประเทศ ในหวัขอ้ต่าง ๆ 
ดังน้ี 

 การตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะทางบกของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจําด่านฯ ทางบก 
จํานวน 2 รุ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นฯ 29 แห่ง 

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือ
กรุงเทพ ในหัวข้อ (1) เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
(2) การจัดการคุณภาพอากาศ (3) การจัดการนํ้าด่ืมปลอดภัย (4) การจัดการขยะในช่องทาง
และการจัดการส้วมสาธารณะ (5) การจัดการอาหารปลอดภัย (6) การจัดการพาหะนําโรคและ
การจัดการนํ้าทิ้ง และ (7) การลําเลียงนํ้าขึ้นเรือและการจัดการขยะบนเรือ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ ผู้สัมผัส และหน่วยงาน                  
ที่เก่ียวข้อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒       
เพ่ือการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง                        
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนที่ปฏิบัติงาน  
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4. ช่องทางเข้าออกประเทศ ดําเนินการประเมินการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯด้วยตนเอง (Self             
assessment) โดยใช้คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และ
พรมแดนทางบก  (CCAT) จํานวน 57 แห่ง และดําเนินการประชุมหน่วยงานภายในช่องทางเข้าออกประเทศ 
เพ่ือจัดทําคําสั่งคณะทํางานฯ หรือ เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาช่องทาง จํานวน 50 แห่ง 

5. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3-7 และ 9-12 ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาช่องทางฯ ให้มีสมรรถนะ    
ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน เช่น การอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ของเจ้าหน้าที่ช่องทาง สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ในการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พาหะนําโรค                  
ด้านสุขาภิบาลยานพาหนะและส่ิงแวดล้อม  ในช่องทางฯ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ จํานวน 67 แห่ง  

สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมหลักของผลผลิตที่ 5 มีดังต่อไปน้ี 

กิจกรรมหลักที่ 5.1 

โครงการพัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สํานกัโรคตดิต่อทั่วไป 
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ได้แก่ 

โครงการย่อยที่ 1 : พัฒนาสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 
สรปุผลการดาํเนนิงาน ดังนี ้
กจิกรรมที ่1  ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ / คณะทํางานพัฒนา                

ช่องทางเข้าออกประเทศ (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง และท่าเรือกรุงเทพ) และคณะทํางานติดตาม           
การปฏิบัติงาน 

1. ประชุมบุคลากรกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศและด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ที่ทําการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู และที่ทําการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง    
แจ้งวัฒนะ เพ่ือหารือวางแผนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการ
ดําเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา ในผู้เดินทางเข้าออกประเทศ  

2. ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม                 
พ.ศ. 2557  โดยมีปลดักระทรวงคมนาคมเป็นประธาน เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะหลัก
ช่องทางเข้าออกประเทศในปี พ.ศ. 2557 และแผนการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2558  

3. ประชุมคณะทํางานพัฒนาช่องทางฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าอากาศยาน                
สุวรรณภูมิ 

4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพช่องทางเข้าออก และระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่ม
ประชากรต่างด้าว วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

กจิกรรมที ่2  อบรมเพ่ือพัฒนาทกัษะบุคลากรทีป่ฏิบัติงานภายในช่องทางเขา้ออกประเทศ 
1. อบรมการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะทางบกของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจําด่านฯ ทางบก  
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 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ  โรงแรมไดอิชิ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย 
คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจ่าด่านฯ พรมแดนไทย - มาเลเซีย และพรมแดนไทย - เมียนร์มา 
จํานวน 25 คน ( ด่านฯ 16 แห่ง)  

 รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2557  ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม 
กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจําด่านฯ พรมแดนไทย - สปป.ลาว และพรมแดน           
ไทย - กัมพูชา จํานวน 36 คน (ด่านฯ 24 แห่ง) การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและ            
การฝึกปฏิบัติตรวจยานพาหนะฯ ผลการอบรมพบว่าร้อยละ 100ของเจ้าหน้าที่มีความรู้      
ความเข้าใจผ่านเกณฑ์การอบรม โดยมีคะแนนการทดสอบ (Post test) มากกว่า 60 คะแนน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่าอากาศยานดอนเมือง เรื่อง 
อาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมอาคารสํานักงานการท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 18 - 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแบบฟอร์มการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสําหรับท่าอากาศยาน 
เมื่อวันที่ 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร              
เพ่ือปรับปรุงแบบสํารวจงานสุขาภิบาลท่ัวไป (ท่าขนส่ง) ให้ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้ตรวจตราสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมภายใน ท่าอากาศยาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน                 
37 ราย ซึ่งตัวแทนจากด่านท่าอากาศยาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 17 ด่าน และผู้แทน   
จากส่วนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้มีการบรรยายจากผู้ เ ช่ียวชาญ           
ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการระดมสมองในคร้ังน้ี ในการจัดทํา
แบบฟอร์มการตรวจสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมสําหรับท่าอากาศยาน (ที่ปรับปรุงแล้ว) เพ่ือนําเสนอผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป  

4. ประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือ
กรุงเทพ ดังน้ี 

 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ เมื่อวันที่           
10 เมษายน  พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม ฝ่ายการช่าง ช้ัน 5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย     
จํานวน 20 คน 

 การจัดการคุณภาพอากาศ  เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมฝ่ายการช่าง  
ช้ัน 5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย จํานวน 20 คน  

 การจัดการนํ้าด่ืมปลอดภัย  เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมกองรักษา  
ความปลอดภัย ช้ัน 2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย จํานวน 20 คน 

 การจัดการขยะในช่องทางและการจัดการส้วมสาธารณ  ณ ห้องประชุมฝ่ายการช่าง ช้ัน 5   
การท่าเรือแห่งประเทศไทย จํานวน 20 คน 

 การจัดการอาหารปลอดภัย  เมือ่วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ หอ้งประชุมฝา่ยการช่าง ช้ัน 5 
การทา่เรอืแห่งประเทศไทย จํานวน 20 คน 

 การจัดการพาหะนําโรคและการจัดการนํ้าทิ้ง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ .ศ . 2558                  
ณ ห้องประชุมฝ่ายการช่าง ช้ัน 5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย จํานวน 20 คน 
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 การลําเลียงนํ้าขึ้นเรือและการจัดการขยะบนเรือ  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558                 
ณ ห้องประชุมฝ่ายการช่าง ช้ัน 5 การท่าเรือแห่งประเทศไทย จํานวน 20 คน 

กิจกรรมที่ 3 การดําเนินการเฝ้าระวังผู้เดินทางระหว่างประเทศ สุขาภิบาลยานพาหนะและสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมที่ด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศทา่อากาศยานสวุรรณภูมิและทา่อากาศยาน             
ดอนเมืองและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง               
พ.ศ. 2522 

1. ดําเนินการเฝ้าระวังผู้เดินทางระหว่างประเทศและผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง และโรคติดเช้ือ
ไวรัสอีโบลา เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลยานพาหนะและสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ของด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ  

2. ดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง                  
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558                  
ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสาทร กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่             
องค์กรเอกชนท่ีปฏิบัติงาน จํานวนทั้งสิ้น 111 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
สุขภาพผู้ต้องกักและผู้เก่ียวข้องให้ได้ความรู้และข้อมูลใหม่ๆ เก่ียวกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และการปฐมพยาบาลแก่ผู้ต้องกักชาวต่างด้าว 
จากการประเมินความรู้ภายหลังการประชุมของผู้ เข้าร่วมประชุมฯ จํานวน ๕๗ คน พบผู้ตอบ
แบบสอบถามได้คะแนนเฉล่ีย ๗.๒๖±๐.๗๗  คะแนนตํ่าสุด คือ ๖ คะแนน คะแนนสูงสุด คือ ๙ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าภาพรวมของกิจกรรมการประชุมครั้งน้ี 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากร้อยละ ๕๙.๖ รองลงมาคือระดับมากที่สุด ร้อยละ ๒๒.๘ และระดับ
ปานกลางร้อยละ ๑๗.๕ 

กจิกรรมที ่4  การฝึกซ้อม/ทบทวน/ถอดบทเรียนเพ่ือปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศให้เป็นปัจจุบันของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

1. ประชุมช้ีแจงเรื่องภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข และนําเสนอแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของด่านควบคุม
โรคฯ แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้หน่วยงานต่างๆ จัดทําแผนของแต่ละหน่วยงานหากมีภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขเกิดขึ้นเพ่ือจะได้ตอบสนองได้ทันท่วงที เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

2. ประชุมช้ีแจงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 27 
มกราคม พ.ศ. 2558 

3. เสนออนุมัติโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Tabletop 
Exercise) ของช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กิจกรรมที่ 5  การพัฒนาระบบฐานของมูลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพ่ือเสริมทักษะความรู้ที่จําเป็น
ในงานเฝ้าระวังโรค กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 

1. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือเพ่ิมตัวแปรการรายงานการเฝ้าระวังฯ โรคติดเช้ืออีโบลาเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 และมีการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นระยะๆ 
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2. รวบรวมและสรุปข้อมูลการดําเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาในผู้เดินทางที่มาจากพ้ืนที่                
เขตติดโรค ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 64 แห่ง ลงในระบบฐานข้อมูลด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศทุกวัน (http://203.157.41.192/pagth) และลงข้อมูลของชาวไทยมุสลิม              
ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. 2558  ตามเอกสาร Health passport และ เอกสารรับรองการฉีด
วัคซีน (เล่มเหลือง) ในระบบตรวจสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (http://www.sasuk12.com/) 

ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ : 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญ และให้การสนับสนุนการดําเนินงาน 
2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความสนใจและให้ความสําคัญต่อการดําเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค : 
1. การอบรมที่จังหวัดสงขลา ขณะฝึกปฏิบัติเกิดฝนตกหนัก ทําให้การฝึกตรวจทําได้ไม่ครบทุกกลุ่ม                 

ทุกประเภทของยานพาหนะ 
2. ผู้ประกอบการอาหารยังไม่เข้าใจกฎหมายของด่านฯที่เก่ียวข้อง 
3. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาที่ยังคงเฝ้าระวังผู้เดินทางที่มาจากพ้ืนที่เขตติดโรค 

และสถานการณ์การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ในระยะแรกเจ้าหน้าที่
ต้องหยุดงานประจําด้านอ่ืน เพ่ือไปดําเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
รวมท้ังงบประมาณปกติที่มีอยู่ ต้องนํามาใช้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เดินทาง และยังคงต้องดําเนินการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่มาจากพ้ืนที่เขตติดโรค
อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง ทําให้การดําเนินงานบางกิจกรรมของโครงการฯ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน               
การดําเนินงานที่กําหนด  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  
1. มีการนําเสนอ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจและการฝึกปฏิบัติครบถ้วนทุกประเภทของยานพาหนะ 
2. มีการติดตามผลการอบรมและมีการอบรมเพ่ิมเติมของผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. สํานักโรคติดต่อทั่วไป ควรมีแผนบริหารจัดการงบประมาณ หรือแนวทางในการปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณจากโครงการต่างๆ มาใช้ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขหรือจําเป็นต้อง
สนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนที่ เน่ืองจากมักจะมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุน
หรือรองรับการดําเนินงานให้ทันท่วงที โดยเสนอให้มีการแจ้งแนวทางการดําเนินงานให้ทุกกลุ่มงาน
รับทราบ เพ่ือจะได้วางแผนการบริหารจัดการโครงการและสํารองงบประมาณไว้ล่วงหน้า 

โครงการย่อยที่ 2 : พัฒนา คู่มือ แนวทางกาปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบเฝ้าระวัง
โรคตดิต่อระหว่างประเทศ 

สรปุผลการดาํเนนิงาน ดังนี ้
1. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกําหนดกรอบแนวทางการอบรมปฏิบัติการการตรวจตราสุขาภิบาล

ยานพาหนะทางบก สําหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
พรมแดน และแบบฟอร์มการใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะทางบก เมื่อวันที่ 11 - 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  
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โครงการย่อยที่ 3 : พัฒนา คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน             
ระบบเฝ้าระวังโรคตดิต่อระหว่างประเทศ 

สรปุผลการดาํเนนิงาน ดังนี ้

กิจกรรมที ่1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินการดําเนินงานพัฒนา
สมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

1. จัดทํา (ร่าง) เกณฑ์การประเมินและแนวทางการประเมินการดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548  

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินการดําเนินงานพัฒนา    
สมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ในวันที่ 27 - 28                  
พฤศ จิก ายน  พ .ศ .  2557  ณ  โ ร งแ รมคลาสสิ ค  คามิ โ อ  แอน ด์  เ ซอ ร์ วิ ส  อพาร์ ท เมน ท์                  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ทีมประเมินฯ จากสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 3-7, 9-12 ผู้ประสานงานด่านฯ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, สุราษฎร์ธานี, สตูล, ตรัง, 
ปัตตานี, นราธิวาส และผู้แทนด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าเรือกันตัง ท่าเรือตํามะลัง 
พรมแดนควนโดน ท่าเรือปัตตานี พรมแดนตากใบ และผู้แทนจากทีมประเมินของส่วนกลาง                  
(ด่านฯ ท่าเรือกรุงเทพ กรมอนามัย และบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด มหาชน) เพ่ือช้ีแจงเกณฑ์              
และแนวทางการประเมินฯ ในปี 2558 ทั้งในส่วนของด่านฯ สังกัดสํานักงานป้องกันควบคุมโรค                 
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางฯ ทั้งสิ้น 67 แห่ง 

กิจกรรมที่ 2  การติดตามสนับสนุนและประเมินผลการปฏิบัติงานของช่องทางเข้าออกประเทศ 
1. จัดทําแผนการออกติดตามและประเมินการดําเนินงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ 
2. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขอรายช่ือทีมติดตามการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ    

เพ่ือเสนอแต่งต้ังต่อไป 
3. ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ให้มีการแต่งต้ังคณะติดตาม             

และสนับสนุนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ สํานักโรคติดต่อทั่วไปได้ประสานขอรายช่ือผู้แทน          
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมเป็นคณะติดตามฯ และอยู่ระหว่างการเสนอท่านปลัดกระทรวงคมนาคม     
ลงนามในคําสั่งคณะติดตามดังกล่าว  

2. ดําเนินการรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ               
พร้อมจัดพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 300 เล่ม ให้แก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจําด่านควบคุมโรคฯ                
ทั่วประเทศ 67 แห่ง 

3. การเฝ้าระวังและประเมินการตรวจสุขาภิบาลนํ้าด่ืม นํ้าใช้ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดําเนินการ 
 ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือช้ีแจงและวางแผนการดําเนินงานโครงการทุกเดือน 
 เก็บข้อมลูตามโครงการเฝ้าระวังและประเมินการตรวจสขุาภิบาลนํ้าด่ืม นํ้าใช้ภายในท่าอากาศยาน

สวุรรณภูม ิ
4. จัดทําไปรษณียบัตรคําแนะนําสําหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จํานวน 10,400 แผ่น จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เดินทางไปพ้ืนที่เสี่ยงโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์ส ทั้งภาษาไทย 
อังกฤษ เกาหลี อาหรับ และสนับสนุนให้แก่ด่านควบคุมโรคฯ ทั่วประเทศ 
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4. กําหนดพ้ืนที่ที่จะออกติดตามและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ จํานวน ๗ แห่ง ได้แก่          
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสมุย ท่าเรือสมุย ท่าเรือสงขลา ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง 
และพรมแดนเชียงของ ผลการติดตาม พบว่า มีการพัฒนาสมรรถนะของช่องทางได้ตามกฎอนามัย   
ระหว่างประเทศชัดเจนมาก ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน แต่สมีประเด็นที่ต้องการพัฒนา ได้แก่                  
การสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาช่องทางฯ ของหน่วยงานภายในช่องทาง การสนับสนุน 
ให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานฯ ครบทุกช่องทาง และการสนับสนุนให้มีการประชุมคณะทํางานพัฒนา
ช่องทางฯ รวมทั้งผลักดันให้มีการซ้อมแผนฯ อย่างต่อเน่ือง 

5. ดําเนินการถอดบทเรียนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วม
การถอดบทเรียนประกอบด้วยประธานและเลขานุการของช่องทางเข้าออกประเทศทั่วประเทศ รวม  
142 คน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนประสบการณ์การดําเนินงานพัฒนา
ช่องทางเข้าออกประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548  

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏบิตักิารการดาํเนนิงานพฒันาช่องทางเข้าออกประเทศ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเอเชีย                    
แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการ            
ดําเนินงานแนวทางการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 67 แห่งทั่วประเทศ ผู้รับผิดชอบงานด่านฯ จากสํานักงาน
ป้องกันควบคมุโรค 3-7, 9-12  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สรุาษฎรธ์านี ตรงั สตูล ปัตตาน ีนราธิวาส 
เจ้าหน้าที่จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังสิ้น 105 คน 

โครงการย่อยที่ 4 : สนบัสนุนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคตดิต่อระหว่างประเทศ           
เพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

สรปุผลการดาํเนนิงาน ดังนี ้

กิจกรรมที่ 1  ดําเนินการป้องกันโรคติดต่อ ระหว่างประเทศในกลุ่มผู้ เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย 

1. ดําเนินการรายงานผลการติดตามและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2012 (MERS-CoV) 
สําหรับผู้แสวงบุญชาวไทยท่ีเดินทางกลับมาจากการประกอบพิธีฮัจย์ ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเดินทาง             
มาถึงสนามบินของประเทศไทย จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต                
ท่าอากาศยานนราธิวาส และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต้ังแต่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 

2. จัดทําคําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 610 / 2558 ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานโครงการป้องกันสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ แก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทาง
ไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจําปี พ.ศ. 2558 

3. จัดพิธีเปิดโครงการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ             
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี พ.ศ. 2558  เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์บริหาร
กิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีจํานวนผู้แสวงบุญ
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มารับบริการตรวจสุขภาพ จํานวนทั้งหมด 1,061 ราย  จํานวนการใช้วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น จํานวน 
1,068 โด๊ส และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จํานวน 1,200 โด๊ส  

4. ประชุมเรื่องการดําเนินงานตามข้ันตอนการข้ึนทะเบียนรายช่ือผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์           
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ และประสานสถานทูตประเทศ
ซาอุดิอาระเบียประจําประเทศไทย เพ่ือขอรายช่ือผู้เดินทางไปปะกอบพิธีอุมเราะห์ และรวบรวมส่งให้แก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของผู้เดินทางหลังกลับจากการแสวงบุญ 

5. จัดทํามาตรการการดําเนินงานคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สาย
พันธ์ุ 2012 (MERS CoV) และส่งไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรค ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศทั่วประเทศ 

กิจกรรมที่ 2  สนับสนุนการดําเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เฝ้าระวังพาหะนําโรค การเฝ้าระวังสุขาภิบาลยานพาหนะและ
สิ่งแวดล้อมในช่องทางเข้าออกประเทศ 

1. จัดช้ือเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศ
ยานสุวรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ที่ทําการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู         
และแจ้งวัฒนะ 

2. ซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานของด่านควบคุมโรคฯ และสนับสนุนให้ด่านฯ พรมแดนทั่วประเทศ 
3. จัดพิมพ์เอกสารที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน 

 คู่มือการประเมินตนเอง : การพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และสนับสนุนให้แก่ช่องทางเข้าออกประเทศ  

 หนังสือรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและ
สนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่ง 

 สมุดรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ (เล่มเหลือง) เพ่ิมเติม 
 แบบฟอร์ม ต.8 เพ่ือสนับสนุนด่านควบคุมโรคฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ท่าเรือกรุงเทพ และด่านฯ อ่ืนๆ ที่ร้องขอ 
 สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุ 2012 (MERS CoV)  

4. ค่าตรวจคุณภาพนํ้าทางห้องปฏิบัติการของการตรวจสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมภายในช่องทางเข้าออกประเทศ    
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ปัญหา อุปสรรค :  

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา ทําให้ต้องระดมทรัพยากรทั้งงบประมาณ       
และบุคลากร เพ่ือร่วมดําเนินการเฝ้าระวังโรคที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทําให้การดําเนินงาน      
บางกิจกรรมของโครงการพัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สํานักโรคติดต่อทั่วไป อาจล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ 
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โครงการย่อยที่ 5 : โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐานของด่านควบคุม
โรคตดิต่อระหว่างประเทศ เพื่อคัดเลอืกด่านควบคุมโรคตดิตอ่ระหว่าง
ประเทศต้นแบบระดบัประเทศ 

สรปุผลการดาํเนนิงาน ดังนี ้
ในปีงบประมาณ 2558 กรมควบคุมโรคได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจพ้ืนฐานของ

ด่านควบคุมโรคฯ เพ่ือคัดเลือกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต้นแบบระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

1. มีการประชุมกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน และจัดทําแบบประเมินเพ่ือคัดเลือกด่านควบคุมโรคฯ ต้นแบบ 
เมื่อวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 13 และผู้ประสานงานด่านควบคุมโรคฯ ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่              
3 - 7, 9-12 และผู้แทนด่านควบคุมโรคฯ จากส่วนกลางและภูมิภาค นักวิชาการกลุ่มโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ  

2. สํานักโรคติดต่อทั่วไป และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 - 7, 9 - 12 ส่งผลการประเมิน                 
พร้อมเอกสารหลักฐานมายังสํานักโรคติดต่อทั่วไป เพ่ือรวบรวมเสนอทีมผู้บริหารกรม จํานวน 10 แห่ง 
ได้แก่ (1) ด่านควบคุมโรคฯ ท่าเรือมาบตาพุด  (2) ด่านควบคุมโรคฯ พรมแดนสิงขร 3) ด่านควบคุมโรคฯ 
พรมแดนช่องจอม (4) ด่านควบคุมโรคฯ สะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย (5) ด่านควบคุมโรคฯ               
สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คําม่วน) (6) ด่านควบคุมโรคฯ พรมแดนแม่สอด (7) ด่านควบคุมโรคฯ    
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (8) ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานภูเก็ต (9) ด่านควบคุมโรคฯ พรมแดน        
สุไหงโกลก และ (10) ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3. รองอธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณาคัดเลือกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต้นแบบระดับประเทศ 
ปี พ.ศ. 2558 โดยมีการนําเสนอของด่านควบคุมโรคฯ ต้นแบบระดับเขตทั้ง 10 แห่ง พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการประเมินด่านฯ ซึ่งผลการพิจารณาด่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศต้นแบบระดับประเทศ จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ (2) ด่านควบคุมโรคฯ ท่าเรือมาบตาพุด (3) ด่านควบคุมโรคฯ สะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย  
(4) ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ (5) ด่านควบคุมโรคฯ พรมแดนสุไหงโกลก          
โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์โสภณ เมฆธน ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับด่านควบคุมโรคฯ               
ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นด่านควบคุมโรคฯ ต้นแบบระดับเขตและระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2558             
รวม 10 รางวัล ในงานประชุมวิชาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่           
26 สิงหาคม พ.ศ. 2558  

ปัญหาอุปสรรค : 
1. เน่ืองจากเป็นโครงการนอกแผน เริ่มต้นโครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีระยะเวลาในการ

ดําเนินโครงการค่อนข้างจํากัด พร้อมทั้งการโอนงบประมาณเพ่ือดําเนินงานประเมินด่านฯ ทําให้
ผู้รับผิดชอบงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต้องปรับแผนการดําเนินงานพร้อมทั้งบูรณาการไปกับ
แผนปฏิบัติงานปกติ เพ่ือให้ทันตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
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2. ภายใต้ระยะเวลาท่ีจํากัด ทําให้การประเมินภารกิจพ้ืนฐานด่านควบคุมโรคฯ ต้นแบบ ยังมีความ
คลาดเคลื่อนในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ทีมประเมินยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมิน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
1. ควรมีระยะเวลาการดําเนินงานมากกว่าน้ี และให้บูรณาการกับงานที่อยู่ในแผนงานปกติ เพ่ือไม่สร้างภาระ

งานที่เพ่ิมขึ้น เน้นการปฏิบัติงานประจําให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนด 
2. ผู้เก่ียวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ควรร่วมกันกําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินให้ชัดเจน เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
3. กรมควบคุมโรคควรให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้มีคุณภาพ             

และได้มาตรฐานสากล เช่น การจัดหางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองอํานวยสะดวกให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษาดูงานช่องทางเข้าออกประเทศ ในต่างประเทศ           
เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานหรือประยุกต์ใช้ในช่องทางเข้าออกประเทศที่ตนเอง
รับผิดชอบ  

กิจกรรมหลักที่ 6.1 

โครงการศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรสัโรต้าในจังหวดันําร่อง                   
(จังหวัดเพชรบูรณแ์ละสโุขทัย) ปี พ.ศ. 2555 - 2557  

สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 เช้ือไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุสําคัญของการป่วยด้วยอาการท้องเสียรุนแรงในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ในประเทศ 

คาดประมาณว่าในแต่ละปีมีเด็กต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าว มากถึง 56,000 ครั้ง         
การให้วัคซีน เพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคเป็นวิธีการป้องกันโรคที่มีประสิทธิผลสูงสุด อย่างไรก็ตามการศึกษา
ในต่างประเทศพบว่าประสิทธิผลของวัคซีนมีความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา 
การศึกษาในเวียดนามและบังคลาเทศ พบวัคซีนมีประสิทธิผลเพียงร้อยละ 64 และ 43 เมื่อคณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้พิจารณาข้อมูลสาหรับประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติว่าวัคซีน
ไวรัสโรต้ามีแนวโน้มเป็นวัคซีนที่มีประโยชน์แก่เด็กไทย จึงเห็นควรให้กรมควบคุมโรคดําเนินการนําร่องการใช้  
เพ่ือพิสูจน์ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนในพ้ืนที่  

วิ ธีการ ศึกษาหลัก เป็นแบบ  observational cohort study เ พ่ือหาประสิทธิผลวัคซีนไวรัสโรต้า                   
โดยเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มเด็กที่ได้รับวัคซีนในจังหวัดสุโขทัย และกลุ่มเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และมีการเก็บข้อมูลด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนในรูปแบบการ
ประเมินต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis) ทั้งน้ีมีอาสาสมัครสองลักษณะในการศึกษานี้ คือ 
(1) อาสาสมัครที่คลินิกบริการวัคซีน ซึ่งจะเข้าสู่โครงการเมื่อมารับวัคซีนรอบอายุ 2 เดือน และได้รับติดตาม           
จนอายุครบ 18 เดือน ได้รับการสัมภาษณ์ที่อายุ 2, 4, 6, 13 และ 18 เดือน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล                
การเจ็บป่วยด้วยอาการท้องเสียทุกกรณี อาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีน และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และ                 
(2) อาสาสมัครที่หอผู้ป่วยใน ซึ่งจะเข้าสู่โครงการเมื่อป่วยด้วยอาการท้องเสียในช่วงอายุ 2 - 60 เดือน 
อาสาสมัครจะได้รับการตรวจหาเช้ือไวรัสโรต้า สัมภาษณ์อาการเจ็บป่วย และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี
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อาสาสมัครในกลุ่มที่สองบางรายจะเป็นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มที่หน่ึงด้วย การวิเคราะห์ประสิทธิผลหลัก คือ              
การเปรียบเทียบอัตราการป่วยด้วยโรคไวรัสโรต้าที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระหว่างเด็กในสองจังหวัด 
ส่วนการประเมินต้นทุนประสิทธิผลจะใช้ค่าประสิทธิผลและค่าใช้จ่ายที่ได้จากการศึกษา ร่วมกับค่าคาดประมาณ
อัตราการป่วยในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี โดยประเมินทั้งในมุมมองของผู้ให้บริการและมุมมองทางสังคม และคํานวณ
เป็นอัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพ่ิม  
 ผลการดําเนินงานในการศึกษานี มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ และได้รับการติดตามในระหว่างอายุ             
2 - 18 เดือน จํานวน 2,893 คนในสุโขทัย และ 1,937 คนในเพชรบูรณ์ อัตรา loss follow up ก่อนสิ้นสุด               
การติดตามตํ่ากว่ารอ้ยละ 10 ในทั้งสองจังหวัด อาสาสมัครในสุโขทัยได้รับวัคซีนไวรัสโรต้า ครั้งที่ 1 ร้อยละ 100 
และครั้งที่สองร้อยละ 96.5  พบอุบัติการณ์โรคท้องเสียโดยรวม (total diarrhea) เท่ากับ 34.9 ต่อ 100     
person-year (หรือเท่ากับ 0.35 ครั้ง ต่อคนต่อปี) โดยเพชรบูรณ์มีอุบัติการณ์ของโรคสูงกว่าเล็กน้อย (38.6 
และ 32.4) แต่อุบัติการณ์การป่วยด้วยเช้ือไวรัสโรต้าที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (IPD rota) ในสุโขทัย
เท่ากับ 0.3 ต่อ 100 person-year และในเพชรบูรณ์เท่ากับ 2.2 ต่อ 100 person-year คํานวณประสิทธิผล
ของวัคซีน ในการป้องกันการป่วยด้วยเช้ือไวรัสโรต้าที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (IPD rota) เท่ากับ  
ร้อยละ 88 (95% CI 76 – 94) และวัคซีนมีประสิทธิผลต่อเช้ือไวรัสโรต้า genotype ต่างๆ ใกล้เคียงกัน ดังน้ี             
genotype 1 เท่ากับ ร้อยละ 86 (95% CI 68 - 94), genotype 2 เท่ากับร้อยละ 94 (95%CI 53 - 99) 
และ genotype 8 เท่ากับร้อยละ 89 (95% CI 53 - 98) การเฝ้าระวังการป่วยที่หอผู้ป่วยในพบว่าอัตราป่วย
ด้วยโรคท้องเสียจากเช้ือไวรัสโรต้าจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อยู่ ในเกณฑ์ตํ่า คือตํ่ากว่าร้อยละ 2 ต่อปี โดยผู้ป่วยในกลุ่มน้ีร้อยละ 45.6 อายุตํ่ากว่า 2 ปี การศึกษา               
ความคุ้มค่าพบว่าด้วยราคาวัคซีนในปัจจุบัน (399 บาท) ในมุมมองของสังคม การมีปีสุขภาวะที่เพ่ิมขึ้นหน่ึงปี              
ต้องแลกกับต้นทุน 85,308 บาท และในมุมมองของผู้ให้บริการ การมีปีสุขภาวะที่เพ่ิมขึ้นหน่ึงปีต้องแลกกับ
ต้นทุน 149,265 บาท โดยราคาวัคซีนมีผลต่ออัตราส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพ่ิมมากที่สุด 

ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ : 
คุณภาพข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ช่วยกันเก็บรวบรวมท้ังในส่วนของอาสาสมัครประเภทที่หน่ึง (cohort 

group) และประเภทท่ีสอง (IPD case) 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
วัคซีนไวรัสโรต้ามีประสิทธิผลสูง และมีความคุ้มค่าในบริบทของประเทศไทย จึงควรนํามาใช้ในแผนงาน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ แต่วัคซีนยังคงมีราคาแพง จึงอาจก่อให้เกิดภาระทางงบประมาณสูง ควรให้
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้พิจารณาต่อรองราคา เพ่ือใช้ได้ราคาที่คุ้มค่าที่สุด 

โครงการศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสตัว์สู่คนในหนูรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นทีช่ายแดน
และช่องทาง เข้าออกประเทศ  
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 การวิจัยเชิงพรรณนาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราการติดเช้ือโรคสัตว์สู่คนในหนูที่ดักได้ ศึกษา             
สายพันธ์ุของหนู และชนิดพาหะนําโรคที่เก็บได้บนตัวหนูซึ่งดักได้ในพ้ืนที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ 
โดยการวางกรงดักหนูในพ้ืนที่ดําเนินการ รวม 11 จังหวัด ใช้จํานวนกรงดักหนูทั้งหมด 2,276 กรง ดักสัตว์ได้
ทั้งหมด 279 กรง คิดเป็น Percent trap success เท่ากับ 12.26 เป็นหนูสายพันธ์ุต่างๆ จํานวน 251 ตัว  
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และสัตว์รังโรคอ่ืนๆ จํานวน 28 ตัว หนูที่ดักได้จะเจาะเลือด เก็บนํ้าเหลืองตรวจหาภูมิตอบสนองต่อเช้ือ             
ริคแค็ทเซียโดยวิธี IFA test ไตและฉี่หนูเพาะเช้ือตรวจหาเช้ือเลปโตสไปรา สไลด์ม้ามหนูย้อมสีแกรมตรวจหา         
เช้ือกาฬโรค หัวใจและปอดหนูตรวจหาตัวเต็มวัยของพยาธิปอดหนู ผลการตรวจหาอัตราการติดเช้ือริคแค็ทเซีย 
กลุ่มไข้รากสาด จํานวนตัวอย่างนํ้าเหลืองส่งตรวจทั้งหมด 251 ตัวอย่างให้ผลบวกจํานวน 178 ตัวอย่าง                
คิดเป็นอัตราการติดเช้ือร้อยละ 70.92 แยกเป็นตัวอย่างนํ้าเหลืองที่มีภูมิตอบสนองต่อเช้ือ Rickettsia honei 
ร้อยละ 60.67 ตัวอย่างนํ้าเหลืองที่มีภูมิตอบสนองต่อเช้ือ Orientia tsutsugamushi ร้อยละ 31.46 และ
ตัวอย่างที่มีภูมิตอบสนอง ต่อเช้ือ R. typhi เป็นร้อยละ 7.87 ผลการตรวจหาเช้ือเลปโตสไปราจากตัวอย่าง               
ไตหนูส่งตรวจท้ังหมด 251 ตัวอย่างและตัวอย่างฉี่หนูที่ส่งตรวจจํานวน 115 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างไตหนู              
ให้ผลบวกจํานวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราการติดเช้ือเลปโตสไปรา ร้อยละ 0.39 และตัวอย่างฉี่หนูให้ผลบวก 
จํานวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราการติดเช้ือเลปโตสไปรา ร้อยละ 0.87 ผลการตรวจเลือดหนูจากม้ามย้อมสี                  
ไม่พบแบคทีเรีย (Yersinia pestis) ก่อโรคกาฬโรค และผลการตรวจหาตัวเต็มวัยของพยาธิปอดหนู 
(Angiostrongylus  cantonensis) จากตัวอย่างส่งตรวจท้ังหมด  251 ตัวอย่าง พบพยาธิตัวเต็มวัยจากตัวอย่าง
ส่งตรวจจํานวน 28 ตัวอย่างคิดเป็นการพบพยาธิร้อยละ 11.16 ของจํานวนตัวอย่างส่งตรวจ พบพยาธิ              
ตัวเต็มวัยจํานวนทั้งหมด 321 ตัวแยกเป็นพยาธิตัวผู้จํานวน 154 ตัวคิดเป็นร้อยละ 47.96 พยาธิตัวเมีย
จํานวน 167 ตัว คิดเป็นร้อยละ 52.02 การจําแนกชนิดของปรสิตภายนอก พบว่า Infested rate                  
เท่ากับ 43.75 จํานวนปรสิตภายนอกท่ีเก็บได้ทั้งหมด 2,282 ตัว แยกเป็นไรอ่อนสายพันธ์ุทั่วไป เช่น                
Helenicula sp., Blankaartia acuscutellaris Gahrliepia (Walchia) sp., Aschoschoengastia sp.            
และสายพันธ์ุที่เป็นพาหะนําโรคสครับไทฟัส คือ Leptotrombidium sp. รวมทั้งหมดจํานวน 1,794 ตัว                  
คิดเป็นร้อยละ 78.62 ไรหนูชนิด Laelaps sp. จํานวน 300 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.15 หมัดหนู 
(Xenopsylla cheopis) จํานวน 87 ตัวคิดเป็นร้อยละ 3.81 ตัวหิดหรือ Sarcoptes scabiei จํานวน 50 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 1.51 เห็บหนู เช่น  Rhipicephalus sp., Ixodes sp0., Hyalomma sp., Amblyomma sp.
เป็นต้น จํานวน 35 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.53 Tropical rat mite จํานวน 12 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.53             
และเหาชนิด Polyplax spinulosa จํานวน 4 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.18 ตามลําดับ คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มี
การดําเนินการเฝ้าระวังติดตามและสํารวจหาอัตราการติดเช้ือโรคสัตว์สู่คนในหนูตามช่องทางเข้าออกประเทศ
อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเกิดโรคและควรนําปรสิตอ่ืนที่เก็บได้จากหนู              
ในการสํารวจคร้ังน้ี เช่น เห็บหนูไปตรวจหาเช้ือ R. honei โดยวิธี PCR เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยต่อไป 

ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ : 
 ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมวิจัยในการสนับสนุนกําลังพลในการเก็บข้อมูลภาคสนามและตรวจหาเช้ือ          
ในห้องปฏิบัติการ สําหรับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ก็ให้ความร่วมมือในเรื่องการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
รวมท้ังประสานงานในพ้ืนที่ 

ปัญหา อุปสรรค :  
1. ในการดําเนินการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นในช่วงเดือนมกราคมสภาพอากาศหนาวจัดมากหนูไม่ออกหากิน        

ทําให้ไม่สามารถจับหนูได้ 
2. ไม่มีผลการกรวดนํ้าเหลืองหนูเน่ืองจากผู้ดําเนินตรวจทางห้องปฏิบัติการมีงานประจําค่อนข้างมาก 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  
1. ในการเก็บข้อมูลภาคสนามอาจมีการปรับแผนการเก็บข้อมูลโดยขึ้นไปวางกับดักซ้ําหรือเปลี่ยนพ้ืนที่

ดําเนินการเพ่ือที่จะได้จํานวนตัวอย่างตามท่ีเป้าหมายที่กําหนดไว้ในโครงการ 
2. ให้ดําเนินการว่าจ้างนักศึกษามาเป็นผู้ช่วยกรวดนํ้าเหลืองหนูทางห้องปฏิบัติการโดยให้ผู้ร่วมวิจัย          

เป็นผู้ควบคุมคุณภาพ 
3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศควรดําเนินการเฝ้าระวังโรคติดต่อสัตว์สู่คนในหนูอย่างน้อยปีละ            

1 ครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์โรคติดต่อสัตว์สู่คน (Zoonotic 
event) ของช่องทางเข้าออกประเทศตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

โครงการศึกษาภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคสุกใสในประชากรไทย  
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ตามท่ีสํานักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมาร             
เวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทําโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาภาวะภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคสุกใสในประชากรไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 680,000.- บาท เพ่ือศึกษา
สัดส่วนประชากรท่ีมีภูมิคุ้มกันต่อโรคสุกใสในประชากรไทย และค่าเฉล่ียของระดับภูมิคุ้มกันสุกใสแต่ละกลุ่มอายุ
ในภาพรวมของประเทศไทย  

สรุปผลศึกษา ดังน้ี การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อโรคสุกมาต่อประชากรไทยจากตัวอย่างนํ้าเหลืองที่สุ่มเลือกได้ 
จํานวน 2,460 ตัวอย่าง แต่มีตัวอย่างนํ้าเหลืองเพียงพอในการตรวจจํานวน 2,218 อย่าง เป็นตัวอย่าง              
จากเพศชายร้อยละ 44.3 จํานวนตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 39, ภาคกลางร้อยละ 22.8, 
ภาคเหนือร้อยละ 22.5 และภาคใต้ร้อยละ 15.7 ตามลําดับ พบว่า ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคสุกใส 
ของประชากรรวมคิดเป็นร้อยละ  54.1  (1,201/2,218) และความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคสุกใส               
ในแต่ละกลุ่มอายุมีดังน้ี อายุ 50 ปี ร้อยละ 100 ตามลําดับ ส่วนความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคสุกใส             
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีความชุกร้อยละ 57.9 (95% CI 55.1 - 60.7) และเพศชายร้อยละ 
49.4 (95% CI 46.3 - 53.6) 

จากการวิเคราะห์ผล พบว่า ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคสุกใสของตัวแทนแต่ละภูมิภาค ดังน้ี 
ภาคใต้ร้อยละ 62.6, ภาคเหนือร้อยละ 59.2, ภาคกลางร้อยละ 54.7 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              
ร้อยละ 47.5 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอายุรายจังหวัดพบว่า ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อ               
โรคสุกใสมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน เมื่อวิเคราะห์ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคสุกใสในแต่ละตัวแปร 
พบว่า มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เพศ และกลุ่มอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 50 ปี เท่ากับ   
616.5 mIU/ml (95% CI 493.5 – 739.5) ตามลําดับ  

ระดับ GMT ในเพศหญิงอยู่ที่ 584.4 mIU/ml (95% CI 551.7-617.2) เพศชายอยู่ที่ 533.9            
mIU/ml (95% CI 533.9-612.3) และระดับ GMT เฉลี่ยของแต่ละภูมิภาคมีดังน้ี ภาคเหนือ 602.0 mIU/
ml (95% CI 551.9–652.1) ภาคกลาง 597.1 mIU/ml (95% CI 548.0– 46.2) ภาคใต้ 590.3 mIU/
ml (95%CI 525.4 – 655.3) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 546.8 mIU/ml (95% CI 504.2 – 589.3) 
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ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ : 
ด้านการประสานงาน ได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะ

ทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการตรวจ
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย  



 

 

ส่วนที่ 4 
ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ          

และแนวทางการแก้ไข  
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ปญัหาการดําเนินงานภาพรวม 
1. การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน ได้กําหนดเป้าหมาย             

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (dT) ในประชากรอายุ 20 - 50 ปี ร้อยละ 85 โดยได้
กําหนดช่วงเวลารณรงค์ให้วัคซีน dT ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2558 จากการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายยังตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด 
โดยข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ผลการให้บริการให้วัคซีน dT ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้ รวม 57 จังหวัด ยังคงฉีดวัคซีนได้เพียง 9,937,373 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 15,183,790 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 65.45  

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษได้กําหนดค่าเป้าหมาย 
โครงการ คือ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ ร้อยละ 30 จากการดําเนินงานที่ผ่านมา (ณ เดือนสิงหาคม       
พ.ศ. 2558) พบว่า มีการรายงานโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันควบคมุโรคอาหาร
เป็นพิษเพียง 799 แหง่ จากโรงเรยีนสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทัว่ประเทศ จํานวน 
31,016 แหง่ หรือร้อยละ 2.6 ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้จากการรวบรวมสาเหตุที่มีผลให้ดําเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณให้กับพ้ืนที่ไม่พอเพียงต่อการขยายการดําเนินงาน
ซึ่งในบางสํานังานป้องกันควบคุมโรค ทําได้เพียงการนิเทศติดตามการดําเนินงานเท่าน้ัน นอกจากน้ี            
การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงและโรคเส่ียงในพ้ืนที่ โรคอาหารเป็นพิษอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่ต้องเร่งดําเนินการ
ในบางสํานักงานป้องกันควบคุมโรค และจากการติดตามผลการดําเนินในบางสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 
ได้รายงานผลเพียงกิจกรรมท่ีดําเนินการแต่ไม่ได้รายงานสรุปจํานวนโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายทอด              
องค์ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษตามที่โครงการกําหนด 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังวัคซีนสํารองเพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ได้ดําเนินการสํารวจ นิเทศ              
คลังวัคซีนนําร่องของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 4 แห่ง พบว่า ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการ
จัดซื้ออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการลูกโซ่ความเย็น เช่น เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง (Generator) 
ซึ่งมีความจําเป็นมาก โดยของเก่าที่มีอยู่มีอายุการใช้งานหลายปี และเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว 

4. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา และโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุ 2012          
(MERS-CoV) หน่วยงานต้องปฏิบัติภารกิจด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ และประชุมติดตามสถานการณ์ 
(War room) รวมทั้งต้องระดมทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ เพ่ือดําเนินการเฝ้าระวังโรค              
ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทําให้การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด่านช่อง
ทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโครงการพัฒนาระบบ
เฝา้ระวังเหตุการณ์ผดิปกติทางสาธารณสขุบางกิจกรรม ต้องมีการปรับแผนการดําเนินงานเพ่ือนํางบประมาณ
ไปใช้สนับสนุนการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดดังกล่าว 

5. จากการสํารวจการแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศทั่วประเทศ พบว่า มีช่องทางฯ
จํานวน 42 แห่ง ที่มีการแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาช่องทางฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืออีก 25 แห่ง     
ที่ต้องดําเนินการเร่งรัดให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศให้เป็นรูปธรรม 

6. การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น จํานวน 20,000 โด๊ส กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ดําเนินการเสนอ
ขออนุมัติซื้อเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2557 โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการแข่งขันด้านราคา
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ส่งผลให้ราคาจัดซื้อลดลงจากงบประมาณที่ต้ังไว้คือ 9,000,000 บาท เหลือ 5,276,000 บาท              
(ราคาโด๊สละ 263.80 บาท) จึงประหยัดงบประมาณลงจํานวน 3,724,000 บาท  โดยผู้อํานวยการ
สํานักโรคติดต่อทั่วไปได้ลงนามอนุมัติผลราคาจัดซื้อ อธิบดีกรมควบคุมโรคลงนามอนุมัติสัญญาซื้อขาย 
และบริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น  (ประเทศไทย )  จํา กัด  ลงนามและรับสัญญาซื้อขายดังกล่ าว                  
เลขที่ 36/2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับวัคซีนแล้วใน
รอบแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 จํานวน 8,204 โด๊ส เป็นงบประมาณ 2,164,215.20 บาท 
ทั้งน้ีกลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ได้ส่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (และตามสัญญา             
ซื้อขายเลขที่ 36/2558 ระบุกําหนดการส่งมอบวัคซีนภายในวันที่ 30 ส.ค. 2558 ส่งผลให้บริษัท            
เสียค่าปรับเป็นเวลา 2 วัน คิดเป็นเงินจํานวน 21,104 บาท) ดังน้ัน คงเหลือวัคซีนรอการส่งมอบและ
ตรวจรับอีก จํานวน 11,796 โด๊ส ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือเรียนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรมควบคุมโรค 
ที่ GSK-MENC-4-2558 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2558 แจ้งการขอทยอยส่งมอบวัคซีนบางส่วนก่อนเป็น
จํานวน 8,204 โด๊ส และในส่วนที่เหลือจํานวน 11,796 โด๊ส คาดว่าสามารถส่งมอบวัคซีนได้ภายในวันที่ 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส่งผลให้สํานักโรคติดต่อทั่วไปต้องมีการกันงบประมาณเหลื่อมปีเพ่ือรองรับการเบิกจ่ายรายการดังกล่าว 

7. ในการประเมินผลการดําเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี พ.ศ. 2558            
โดยการวัดร้อยละของศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่ที่ไม่เกิดโรคมือเท้าปาก เกิน 2 generation พบว่า ระบบ
รายงานโรค 506 ของสํานักระบาดวิทยาไม่ได้จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเป็นรายศูนย์เด็กเล็ก ดังน้ัน จึงต้อง
รายงานข้อมูลผู้ป่วยเป็นรายตําบล ทําให้ไม่ทราบถึงการเกิดโรคในศูนย์เด็กเล็กที่แท้จริง  

 
การแก้ไขปญัหาทีห่น่วยงานไดด้ําเนนิการ 
1. จากการประชุมสั่งการและติดตามประสานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีนายแพทย์

โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธาน ได้มอบหมายให้สํานักโรคติดต่อทั่วไปเร่งรัดดําเนินการ
ฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายให้ครบตามกําหนด และประสานสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 และ
กรุงเทพมหานคร เร่งดําเนินการให้วัคซีนในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 จํานวน 5 ล้านคน และ
พร้อมให้การสนับสนุนการดําเนินงานแก่กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุขได้ประชาสัมพันธ์
ขยายการรณรงค์ให้วัคซีน dT ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ให้สามารถดําเนินการได้จนถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 

2. สํานักโรคติดต่อทั่วไปได้มีการปรับแผนการดําเนินงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
มาตรการ แนวทาง ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษและโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า
ให้กับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง (4 ภาค) โดยลดจํานวนกลุ่มเป้าหมายลง เพ่ือนํางบประมาณส่วนที่เหลือโอน
สนับสนุนให้กับสํานักงานป้องกันควบคุมโรค จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรค 1, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 และ 12 หน่วยงานละ 76,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 684,000 บาท สําหรับ           
ใช้ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษโดยเฉพาะในโรงเรียน ตาม 6 มาตรการแนวทาง
สําหรับครูเรื่องการป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการหลักของกรมควบคุมโรค  
นอกจากน้ีการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนบูรณาการระดับชาติ
ปีงบประมาณ 2559 และสํานักโรคติดต่อทั่วไปได้กําหนดค่าเป้าหมายและมาตรการการดําเนินงานโรค
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อาหารเป็นพิษ พร้อมกับถ่ายทอดให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ผ่านระบบ Web Conference 
แล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 

3. กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ได้เสนอรายการลงทุนและงบประมาณของการพัฒนาความม่ันคงด้านวัคซีน 
(Vaccine Security) ในแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค 
พ.ศ. 2558 - 2562 (Mega Project) รวมถึงแผนคําของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลปี พ.ศ. 2558 และแผนคําของบลงทุนปี พ.ศ. 2559 สําหรับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการวัคซีน และพัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับประเทศ เพ่ือรองรับคลังวัคซีนสํารองใน
ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

4. ปรับลดและยกเลิกบางกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการน้อยที่สุด และจ้างหน่วยงานเอกชน             
มาดําเนินงานตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา และโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุ 2012 (MERS-CoV) เพ่ือเสริมการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

5. กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก ได้จัดทําแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสําหรับครูและผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะเร่ืองแนวทางการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก เพ่ือเน้นให้
เกิดการแจ้งเตือนโรคในศูนย์เด็กเล็กโดยครูผู้ดูแลเด็ก และให้มีกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่
รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีกลุ่มงานฯ ได้วางแผนพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคติดต่อใน
ศูนย์เด็กเล็ก เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ข้อมูลการระบาดของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กที่แท้จริง โดยได้เสนอ
กิจกรรมดังกล่าวในแผนคําของบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 แล้ว  

6. มีการควบคุมกํากับและติดตามการดําเนินงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยกลุ่มบริหารเวชภัณฑ์
ได้จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการกระจายวัคซีน โดยผู้บริหารมีการติดตามการดําเนินงานอย่าง
สม่ําเสมอเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหา สําหรับกรณีของการจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นน้ัน สํานักโรคติดต่อทั่วไปได้เร่งรัดดําเนินการเร่ืองการส่งมอบวัคซีนของบริษัท
ให้เป็นไปตามกําหนดในสัญญาซื้อขายโดยเร็วที่สุด เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องการขาด
แคลนวัคซีนที่ใช้สนับสนุนให้แก่หน่วยงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรค 

 
แนวทางการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหา 

Ø การดําเนินการโดยหน่วยงาน 
1. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ รวมถึงการ

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดผลกระทบทางลบที่จะอาจเกิด
ขึ้นกับโครงการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ เพ่ือให้ผลการดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ให้มากที่สุด 

2. จัดทําค่าเป้าหมาย และมาตรการการดําเนินงานของแผนงานป้องกันควบคุมโรค ปี พ.ศ.2559 โดยมี            
การพิจารณาวางแผนร่วมกันระหว่างสํานักและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
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Ø ข้อเสนอต่อผูบ้รหิาร/การผลกัดนัสู่การปฏบิตั/ิการใชป้ระโยชน์ในปงีบประมาณตอ่ๆไป 
1. ตามที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86ก        

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งในมาตรา 22
(5) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการแต่งต้ังคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก
ประเทศตามมาตรา 23 ในกรณีที่จังหวัดน้ันมี ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ดัง น้ัน               
ในปีงบประมาณ 2559 สํานักโรคติดต่อทั่วไปจึงควรมีแผนการดําเนินงานเพ่ือรองรับการดําเนินงาน           
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ . 2558 และเป็นการผลักดันให้ช่องทาง เข้าออกประเทศมี
คณะทํางานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศครบทั้ง 67 แห่งทั่วประเทศ 

2. ผลักดันด้านการพัฒนาความม่ันคงด้านวัคซีน (Vaccine Security) ให้อยู่ในแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2558 - 2562 (Mega Project) และแผน
คําของบลงทุนประจําปี พ.ศ. 2559 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีน และพัฒนาระบบลูกโซ่ความ
เย็นระดับประเทศ รองรับการเป็นคลังวัคซีนสํารองในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

3. เร่งรัดการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายโดยเน้นการบูร
ณาการระหว่างหน่วยงาน และติดตามประเมินผลตามแผนบูรณาการชาติกลุ่มวัยเรียน 

4. สํานักโรคติดต่อทั่วไปควรมีแผนบริหารจัดการงบประมาณ หรือแนวทางในการปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากโครงการต่างๆ มาใช้ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือ
จําเป็นต้องสนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนที่ เน่ืองจากมักจะมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณ                  
เพ่ือสนับสนุนหรือรองรับการดําเนินงานให้ทันท่วงที โดยเสนอให้มีการแจ้งแนวทางการดําเนินงานให้           
ทุกกลุ่มงานรับทราบ เพ่ือจะได้วางแผนการบริหารจัดการโครงการและสํารองงบประมาณไว้ล่วงหน้า 



 

 

กิจกรรมเดน่สํานกัโรคตดิต่อทัว่ไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสทรงเจรญิพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

การรณรงคใ์หวั้คซีนปอ้งกันโรคคอตบี - บาดทะยัก (dT) ในประชากรผู้ใหญ่อายุ 20 ถึง 50 ป ี
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การรณรงคใ์หวั้คซีนปอ้งกันโรคหดั - หดัเยอรมัน (MR) แกเ่ดก็อายุ 2 ปี 6 เดือน – 7 ปี 
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โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธใินนกัเรยีนและเยาวชนในพืน้ที่ถ่ินทรุกนัดารและพืน้ที่ในแผนภฟูา้พฒันา
ตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในมาลาเรียคลนิิก             
และภาคสนามในหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรร่วมกับ

การพัฒนาศักยภาพด้วยกล้องเวบแคม                        
ปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาชุมชน
สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

อบรมเชิงปฎิบบัติการบูรณาการพัฒนาเครือข่าย            
เพ่ือจัดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน
ถ่ายทอดสู่ชุมชนด้านหนอนพยาธิ มาลาเรีย                

โรคที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร 
และส่งเสริมสขุภาพในโครงการตามพระราชดําริฯ  

ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร ์ 
“ทศวรรษการกําจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี”  



 

 

115 

นิเทศติดตามโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนต้นแบบ
และชุมชนที่ต้ังโรงเรียน พ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 

การอบรมพัฒนาศักยภาพและความรู้ 
พนักงานจุลทัศนกร   

นิเทศติดตามการดําเนินงาน 
รพ.สต. อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อนํ้าดี 
ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ ซึ่งเป็นกิจกรรม 
“ต้านภัยมะเร็งท่อนํ้าดีสัญจรร่วมกับ 

มูลนิธิมะเร็งทอ่นํ้าดี”  

นิเทศติดตามและสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิในพ้ืนที่โครงการตามพระราชดํารฯิ 
 ณ โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนเฮงเคล็ไทย และโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย 
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การพฒันาสมรรถนะช่องทางเขา้ออกประเทศและจังหวัดชายแดนเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

อบรมการตรวจประเมิน สุขาภิบาลยานพาหนะทางบก  การติดตามและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ              
ช่องทางเข้าออกประเทศ  

พิธีเปิดโครงการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ  

ประชุมกําหนดเกณฑ์และแบบการประเมินด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต้นแบบ  



 

 

117 

พิธีมอบโล่รางวัล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต้นแบบ ระดับประเทศ 

ถอดบทเรียนการพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ  
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การเตรียมความพร้อม และควบคุมโรคและภัยสขุภาพในสถานการณฉ์กุเฉนิ 

ประชุมติดตามและประสาน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา  

เฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากพ้ืนที่การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา ณ จุดติดต้ัง Thermoscan  
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ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันอออกกลาง หรือโรคเมอร์ส  

เฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางกลับจากการแสวงบุญ ประกอบพิธีฮัจย์ จากประเทศแถบตะวันออก  
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