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สว่นที่ 1 
ข้อมูลท่ัวไป 



 

 

  
“ เปน็องคก์รชั้นนําระดบัชาตแิละนานาชาตดิา้นการป้องกนัควบคุมโรคตดิต่อ  

ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสทิธภิาพ เพื่อใหป้ระชาชนมีสขุภาพด ีภายในปี 2563 ”    

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ 

2. พัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

3. บูรณาการและประสานการพัฒนาระบบ กลไก และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

4. ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสู่กลุ่มเป้าหมาย 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ  

2 

 
1. ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีคุณภาพ และเป็นทีย่อมรับ 

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. มาตรฐานและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่กําหนดขึ้นมคีุณภาพ น่าเช่ือถือ            

และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3. เกิดระบบ กลไก และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติและนานาชาติ        

ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

4. กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ  

5. ระบบบริหารจัดการองค์การมีประสิทธิภาพ   



 

 

3 

 

1. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้  

2. การพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยี  

3. การบูรณาการและประสานการพัฒนาระบบ กลไก และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  

4. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ  
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.............................................................................................. 
 ข้อมูลผูป้ฏบิตัิงานจริงของสํานกัโรคตดิตอ่ทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559)  

 อัตรากําลังแยกตามโครงสร้างภายในหนว่ยงาน  

ตารางที่ 1  - 1 อัตรากําลังสํานักโรคติดต่อทั่วไป แยกตามโครงสร้างภายในหน่วยงาน 

ที ่ กลุ่ม ขา้ราชการ 
ลกูจ้าง 
ประจํา 

พนกังาน
ราชการ 

พนกังาน
กระทรวง 

ลกูจ้าง
ชั่วคราว
เงินบํารุง 

รวม 

1 ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป 1  -  -  -  - 1 
2 รองผู้อํานวยการสํานักโรคติดตอ่ทั่วไป 3  -  -  -  - 3 
3 กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา 1 1 1 3  - 6 
4 กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 9 1 1  -  - 11 
5 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 6  - 2 2  - 10 
6 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ  4  - 1 3  - 8 
7 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ   

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
13  - 5 3  - 21 

8 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ   
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

6 1 5 1  - 13 

9 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ   
ท่าเรือกรงุเทพฯ 

3 1  - 1  - 5 

10 ที่ทําการแพทย์ตรวจคนเข้าเมอืง สวนพลู 2  -   -   -   - 2 
11 ที่ทําการแพทย์ตรวจคนเข้าเมอืง แจ้งวัฒนะ 2  -   -    -  - 2 
12 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 9  -  7 4  - 20 
13 กลุ่มส่ือสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย 7  -  1 2  - 10 
14 กลุ่มบริหารทั่วไป 15 13 7 23 2 60 
15 กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ 5 1 1 3  - 10 
16 กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก 4 - - 1  - 5 
17 ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและ          

โรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ 
2 -  - 1  - 3 

18 กลุ่มขับเคล่ือนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 

5 - 2 2  - 9 

19 กลุ่มโครงการตามพระราชดํารฯิ โรคหนอนพยาธิ 
โรคในถิ่นทุรกันดาร   

4  -  5  -  - 9 

20 กลุ่มเวชศาสตรก์ารเดินทางและท่องเที่ยว 2 1 - 1  - 4 

รวม 103 19 38 50 2 212 
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 งบประมาณสํานักโรคติดตอ่ทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตารางที่ 1  - 2 งบประมาณสํานักโรคติดต่อทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 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 
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สว่นที่ 2 
สถานการณ์ 
โรคติดต่อ 
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บทนาํ 
โรคมือ เท้ าปาก  (Hand Foot and Mouth Disease ) เ กิดจากเ ช้ือไว รัสในกลุ่ ม เอนเทอโร                     

มีหลากหลายสายพันธ์ุ ส่วนใหญ่พบในเด็กตํ่ากว่า 5 ปี  โรคน้ีติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงทางนํ้าลาย นํ้ามูก 
นํ้าจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย ผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรง เช่น มีไข้ตํ่าๆ ปวด
ศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย เป็นต้น โดยจะปรากฏอาการดังกล่าวอยู่ 3 - 5 วันแล้วหายได้เอง หรือมีอาการไข้ 
ร่วมกับตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ น้ิวมือ ฝ่าเท้า บริเวณก้น และในปาก โดยตุ่มแผลในปาก
ส่วนใหญ่พบที่เพดานอ่อนลิ้น กระพุ้งแก้ม เป็นสาเหตุให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บ อาจมีนํ้าลาย
ไหลในบางราย ไม่พบตุ่มพอง   แต่อย่างใด แต่บางรายจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ขึ้นอยู่กับชนิด             
ของไวรัสที่มีการติดเช้ือ เช่น การติดเช้ือจาก Enterovirus71 อาจมีอาการทางสมองร่วมด้วย โดยเป็นแบบ 
เย่ือหุ้มสมองอักเสบแบบไม่ติดเช้ือ (aseptic meningitis) ที่ไม่รุนแรงหรือมีอาการคล้ายโปลิโอ ส่วนที่รุนแรง
มากจนอาจเสียชีวิตจะเป็นแบบสมองอักเสบ (encephalitis)  ซึ่งมีอาการอักเสบส่วนก้านสมอง (brain stem) 
อาการหัวใจวาย และ/หรือมีภาวะนํ้าท่วมปอด (acute pulmonary edema) 

กรมควบคุมโรค เริ่มมีการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2544 ได้เพ่ิมเติมโรค Herpangina 
ในนิยามการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งโรค Herpangina ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุ 1 - 7 ปี 
ส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือ Coxsackievirus A16 และ Enterovirus 71 ผู้ป่วยจะมีไข้ฉับพลัน และมีแผลเป่ือย           
เล็ก ๆ ในลําคอบริเวณเพดาน ลิ้นไก่ ทอนซิล มีอาการเจ็บคอมากร่วมกับมีนํ้าลายมาก ยังไม่เคยมีรายงานการ
เสียชีวิต และอาจมีอาการกลืนลําบากปวดท้องและอาเจียน โรคจะเป็นอยู่ 3 - 6 วัน และมักจะหายเอง 

แนวทางการวิเคราะห ์
นํากลุ่มข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจําแนกตามมิติต่างๆ นํามาวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย (1) ข้อมูล

เช้ือก่อโรคในคนได้จากข้อมูลรายงานผลการส่งตรวจเช้ือไวรัสทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์             
(2) มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและการตรวจคัดกรองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล จากการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค ซึ่งได้จัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและจัดทําแนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศนูย์เด็กเลก็ 
(สําหรบัครผููดู้แลเด็ก) สนับสนุนแก่ศนูย์เด็กเลก็ทีเ่ขา้รว่มโครงการท่ัวประเทศ (3) ความครอบคลุมของศูนย์เด็กเล็ก
มาตรฐาน จากผลการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรค กรมควบคุมโรค (4) อัตราป่วย อัตราตาย 
อัตราป่วยตายในคนแยกรายจังหวัด รายภาค แยกเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน ได้จากรายงานโรคในระบบ    
เฝ้าระวังโรค 506 สํานักระบาดวิทยา และ (5) เหตุการณ์ผิดปกติในคน จากฐานข้อมูลในระบบเฝ้าระวัง
เหตุการณ ์(Event-based surveillance system) สํานักระบาดวิทยา สําหรับข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
โรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และชุมชนนั้น  ยังไม่ได้นํามาวิเคราะห์ เน่ืองจากยังไม่มีการศึกษา 
ที่ชัดเจน  
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ผลการวิเคราะห ์
โรคมือเท้าปากมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2546-2558 มีรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปากต่อเน่ือง

ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในปี พ .ศ . 2554 ที่มีการปรับนิยามการเฝ้าระวังที่รวมโรคแผลในคอหอย 
(Herpangina) ให้เป็นโรคที่ต้องรายงานในกลุ่มโรคน้ีด้วย ในแต่ละปีพบผู้ป่วยสูงขึ้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  
และมีผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ซึ่งนับเป็นฤดูกาลระบาดของโรคในทุกปี อีกทั้งยังเป็นช่วง
เปิดภาคเรียนใหม่ของสถานศึกษาที่เด็กจะเข้ามาอยู่รวมกันจํานวนมาก ซึ่งจะเป็นสถานที่แพร่กระจายของโรค
เป็นอย่างดี หากมีเด็กป่วยและไม่ได้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ จะทําให้เช้ือติดต่อสู่กันได้ง่าย ดังรูปที่ 1 
และ 2 

รปูที่ 1  จํานวนผูป้ว่ยโรคมือเท้าปาก ปี พ.ศ. 2546 – 2558 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที่ 2  จํานวนผูป้ว่ยโรคมือเท้าปากจําแนกรายเดือน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 เทียบกบัคา่มัธยฐาน 
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ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีการระบาดของโรค มีรายงานจํานวนผู้ป่วยมากที่สุดถึง 65,835 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 102.14 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
เท่ากับ 1: 0.74 มีรายงานผู้เสียชีวิตจํานวน 2 ราย ที่จงัหวัดเชียงใหมแ่ละจงัหวัดระยอง และจากการติดตาม
สถานการณ์โรคมือเท้าปาก [1] ในปี พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วย                   
41,392 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 63.56 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง อัตราส่วน              
เพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1: 0.75  มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย 0.01                    
ต่อแสนประชากร รายแรกเป็นเด็กเพศหญิงอายุ 4  ปี 10 เดือน ที่จังหวัดสระบุรี รายท่ีสองเป็นเด็กเพศชาย                    
อายุ 1 ปี  8 เดือน ที่จังหวัดตาก รายที่สามเป็นเพศหญิงอายุ 4 ปี 3 เดือน ที่จังหวัดชลบุรี ให้ผลบวกเช้ือ                      
Enterovirus71 ทั้ง 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็ก อายุที่พบมากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ 1 ปี                      
(รอ้ยละ 29.13)  2 ปี (รอ้ยละ 25.30) และ 3 ปี (รอ้ยละ 17.60 ) (รปูที ่3) จงัหวัดทีม่อัีตราป่วยต่อแสนประชากร
สูงสุด 10 อันดับแรก คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (154.58) เชียงราย (149.13) ระนอง (145.69)              
พะเยา (140.57) ภูเก็ต (135.06) ประจวบคีรีขันธ์ (135.02) น่าน (132.98) แม่ฮ่องสอน (113.23) 
ลําปาง (108.36) และเลย (104.33) ตามลําดับ  จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่าเขตบริการสุขภาพที่ 1               
เขตบริการสุขภาพที่ 13 และเขตบริการสุขภาพที่ 11 มีอัตราป่วยสูงมาตลอด ดังรูปที่ 4 

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ระบาดของโรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)  จากโปรแกรมตรวจสอบ             
ข่าวการระบาด สํานักระบาดวิทยา พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีรายงานการระบาดแบบกลุ่มก้อน จํานวน                   
13 เหตุการณ์โดยเกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนอนุบาล (7 เหตุการณ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (6 เหตุการณ์)  สว่นใน
ปี พ.ศ. 2558 มรีายงานการระบาดแบบกลุ่มก้อน จํานวน 28 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่พบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
(13 เหตุการณ์) โรงเรียนอนุบาล (11 เหตุการณ์) และชุมชน (4 เหตุการณ์) ตามลําดับ 

รปูที่ 3  ผูป้่วยโรคมือเทา้ปาก จําแนกตามกลุ่มอายุ  ป ีพ.ศ. 2546 - 2558 
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รปูที่ 4 อัตราป่วยของโรคมือเท้าปากจําแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากข้อมูลเฝ้าระวังเช้ือไวรัสเอนเทอโรทางห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 [2] ได้รับตัวอย่างจาก
สถานบริการสาธารณสุขต่างๆ ส่งมาตรวจ แยกเช้ือจํานวน 495 ราย (698 ตัวอย่าง) ให้ผลบวก               
118 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.8 พบสารพันธุกรรม Enterovirus71 ร้อยละ 59.3 Coxsackievirus A     
type 16 ร้อยละ 26.3 สารพันธุกรรมไวรัสเอนเทอโรชนิดอ่ืนร้อยละ 14.4   

รปูที่ 5 การายงานเช้ือทีต่รวจพบในผูป้ว่ยแยกเปน็รายปี ระหว่างปี 2551 – 2558 
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จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก พบว่าเด็กมากกว่า 2 ใน 3 ที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากเป็นเด็ก            
ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก
เมื่อเจ็บป่วยเช้ือโรคสามารถแพร่เช้ือและติดต่อสู่กันได้ง่าย เน่ืองจากเด็กเล็กมีภูมิต้านทานตํ่า จึงมีโอกาสป่วย
ได้บ่อยขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 กรมควบคมุโรคได้พัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และขยายผล
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองภายใต้โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู ้             
ดูแลเด็ก ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการในการป้องกันควบคุมโรค             
มือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์               
ศนูย์เด็กเลก็ปลอดโรค หากดําเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดจะได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี เมื่อครบ
กําหนดแล้วก็สามารถประเมินซ้ําเพ่ือรักษามาตรฐานการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กต่อไปได้ 
สําหรับการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการสามารถเฝ้าระวัง             
คัดกรองเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปากได้อย่างรวดเร็ว จนสามารถแยกเด็กป่วยจากเด็กปกติ ทําให้สามารถ
ควบคุมโรคไม่ให้แพรร่ะบาดต่อไปได้ [3] ดังน้ันการเพ่ิมมาตรการในการเฝา้ระวังป้องกันลว่งหน้า การคัดกรองเด็ก              
ทกุเช้า การแยกเด็กป่วย และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นมาตรการที่จําเป็นในการต่อยอดพัฒนา           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และหากมีการขยายการดําเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
มากย่ิงขึ้นทั้งโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชนอัตราป่วยและอัตราตาย    
จะลดลงได้อย่างชัดเจน  

กรมควบคุมโรคดําเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2556     
เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายบูรณาการงานศูนย์เด็กเล็กระหว่าง              
กรมอนามัย กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิตโดยใช้เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และมอบกรมอนามัยเป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกั โดยกรมควบคมุโรคได้บูรณาการงานศูนย์เด็กเล็กด้านการป้องกันควบคุมโรค ผลการดําเนินงาน
ทีผ่า่นมา พบว่า ศนูย์เด็กเลก็ทัง้หมด 19,818 แหง่ ได้เขา้รว่มโครงการศนูย์เด็กเลก็คณุภาพ - ปลอดโรค จํานวน 
15,143 แห่ง (ร้อยละ 77.7) ผ่านการประเมินรับรองแล้ว จํานวน 7,446 แห่ง (ร้อยละ 73.1) [4] 

จากการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของกรมควบคุมโรค
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่ได้ดําเนินการตามขอ้กําหนดของกรมควบคมุโรค ดําเนินการสุม่ตัวอย่างศนูย์พัฒนา           
เด็กเลก็ทัง้หมด 260 แห่ง จาก 108 ตําบล 16 อําเภอ ใน 10 จังหวัด วิเคราะห์รายละเอียดการดําเนินงาน
ป้องกันควบคมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้ข้อมูลจากรายงานโรค 506 ของอุบัติการณ์โรคมือเท้าปาก 
ในกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ในตําบลท่ีศูนย์เด็กเล็ก
น้ันต้ังอยู่ผลการศึกษา พบว่า  ศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ทีดํ่าเนินการตามมาตรการในการปอ้งกันควบคมุโรค สามารถลด
อัตราป่วยโรคมอืเทา้ปากในพ้ืนทีไ่ด้ โดยเฉพาะศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ทีม่นีโยบายการบรหิารจัดการด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค มีการแยกนอนเด็กป่วยอย่างถูกต้อง จัดแก้วนํ้าด่ืมเฉพาะตัวเด็ก มีจํานวนโถส้วมถ่ายอุจจาระ           
ที่เพียงพอ มีห้องนํ้า ห้องส้วม แยกจากกันและจัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคครบถ้วน จะสามารถ
ลดอัตราป่วยโรคมือเท้าปากในพ้ืนที่ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่การศึกษาครั้งน้ียังมีข้อจํากัด คือ ไม่
สามารถเก็บข้อมูลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ครบทุกแห่ง เน่ืองจากระยะเวลาดําเนินงานและงบประมาณมีจํากัด 
อีกทั้งผู้วิจัยได้ใช้อัตราป่วยด้วยโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ในแต่ละตําบลที่เป็นที่ต้ังของ        
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ศนูย์พัฒนาเด็กเลก็มาใช้เป็นตัวแปรตาม ไมใ่ช่อัตราป่วยของโรคมอืเทา้ปากที่แท้จริงของศูนย์เด็กเล็กน้ันๆ ซึ่งอาจ
ทําให้ข้อมูลที่ได้มามีอคติ [5] 

กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก สํานักโรคติดต่อทั่วไป ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อใน 
ศนูย์พัฒนาเด็กเลก็เพ่ือเน้นให้เกิดการแจ้งเตือนโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยครูผู้ดูแลเด็ก และช่วยให้ทราบถึง
สถานการณ์โรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างแท้จริง นับเป็นกลไกหน่ึงในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการสํารวจพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในเด็กเล็กที่จะเริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 น้ัน ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความชุก
ของพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กที่สําคัญต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กเล็ก และ
ความชุกของปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กเล็กทั้งในครัวเรือนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือโรงเรียน ซึ่งการศึกษานี้จะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่จะช่วยให้ทราบถึงประสิทธิผลของการดําเนินงานควบคุม
ป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. อัตราป่วย อัตราตายของโรคมือเท้าปากยังไม่ลดลงอย่างชัดเจน เน่ืองจากการดําเนินงานยังไม่ครอบคลุม

กลุ่มวัยทั้งหมด (เด็กอายุ 0 - 5 ปี)  ต้องขยายการดําเนินงานให้ครอบคลุมเด็กกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึ้น 
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน 

2. ประมาณร้อยละ 60 ของผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก พบในเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัย 
อยู่ในชุมชนและในครอบครัวปกติไม่ได้อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของผู้ปกครอง
และชุมชนจึงมีความสําคัญ 

3. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ยังมีรายงานค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีรายงานผู้ป่วยเป็นจํานวนมาก             
จึงควรพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากย่ิงขึ้น (ทั้งการรายงานโรคและการรายงานเหตุการณ์) 

4. การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันควบคุมโรคให้มี
ประสิทธิภาพและเฝ้าระวังผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับตํ่าและมีจํานวนน้อย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีอัตราป่วย
สูงและมีรายงานผู้ป่วยจํานวนมาก ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
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บทนาํ 
อหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่อทางอาหารและนํ้าที่เป็นปัญหาสําคัญด้านสาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารส่งออกและการท่องเที่ยวของประเทศ ในปัจจุบันสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเพ่ือการบริโภค มาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ทําให้ประชาชนมีวิถี
การดําเนินชีวิตที่เร่งรีบ แตกต่างจากอดีต อีกทั้งวัฒนธรรมการรับประทานก็เปลี่ยนจากการปรุงอาหาร
รับประทานเองเป็นซื้ออาหารที่ปรุงสําเร็จมารับประทานหรือการรับประทานอาหารนอกบ้าน ทําให้เพ่ิมความ
เสี่ยงต่อการบริโภคอาหารที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน มีการปนเป้ือนของเช้ือก่อโรคและสามารถแพร่กระจายเช้ือก่อ
โรคไปได้ในวงกว้างเร็วขึ้น จากการสอบสวนปัจจัยของการเกิดโรคและการแพร่ระบาดที่ผ่านมา พบว่า
พฤติกรรมบริโภคอาหรท่ีปรุงสุกๆ ดิบๆ ในประชากรบางกลุ่ม ตลอดจนขั้นตอนการผลิตอาหารที่ผิด
สุขลักษณะตามแหล่งจําหน่าย อาหารสด อาหารปรุงสําเร็จเป็นสาเหตุสําคัญของการระบาดของเช้ือก่อโรค 
นอกจากน้ียังพบว่า ประเด็นปัญหาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป กล่าวคือ
มีการอพยพเข้ามาทํางานในเมือง และมีแรงงานต่างด้าวในเขตเมืองอุตสาหกรรมและเขตพ้ืนที่ท่องเท่ียว             
มากขึ้นจึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ 

สถานการณ์การระบาดของอหิวาตกโรค 10 ปี ที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558) จากข้อมูล
รายงาน 506 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 3,616 ราย เสียชีวิตรวม 31 ราย มีการระบาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2550               
พบผู้ป่วย 986 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.57 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 7 ราย ในปี พ.ศ. 2553                  
พบผู้ป่วย 1,597 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 2.51 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 14 ราย ส่วนในปีที่ไม่มีการ
ระบาดใหญ่จะมีผู้ป่วย 12 - 295 ราย เหตุการณ์ระบาดในภาพรวมของประเทศน้ันการระบาดส่วนมาก              
จะเกิดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน และมักจะเกิดการระบาดอีกคร้ังในช่วงเดือนสิงหาคมถึง              
เดือนมกราคมของปีถัดไป แต่ผลกระทบของอหิวาตกโรคนั้นค่อนข้างสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการ
ส่งออกอาหารและการท่องเที่ยว ดังน้ันการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ปัจจัยที่เก่ียวข้อง จะสามารถนําผล           
ที่ได้มาใช้ในการดําเนินงานป้องกันควบคุมอหิวาตกโรค รวมถึงการบูรณาการงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
ทั้งในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม แรงงานและสวัสดิการสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดําเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมอหิวาตกโรคตามบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสม และทันต่อ
สถานการณ์ร่วมกัน 

แนวทางการวิเคราะห์  
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาน้ี ใช้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย ชนิดเช้ือสาเหตุก่อโรค การเกิดเช้ือ            

ด้ือยา และพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน และสถานะสุขภาพ อัตราป่วย อัตราตาย และสถานการณ์
เหตุการณ์การระบาด ดังตาราง ที่ 1  
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลและแหลง่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะหส์ถานการณ์  

ผลการวิเคราะห ์
สถานการณ์การระบาดของอหิวาตกโรค 10 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558) จากข้อมูล

รายงาน 506 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 3,616 ราย เสียชีวิตรวม 31 ราย มีการระบาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2550      
พบผู้ป่วย 986 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.57 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 7 ราย ในปี พ.ศ. 2553       
พบผู้ป่วย 1,597 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 2.51 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 14 ราย (รูปที่ 1) 

จากจํานวนผู้ป่วยทั้งหมด 3,616 ราย เป็นเพศชาย 1,853 ราย (ร้อยละ 51.26) อยู่ในช่วงอายุ    
25 - 34 ปี 661 ราย (ร้อยละ 18.3) ส่วนมากมีสัญชาติไทย 2,735 ราย (ร้อยละ 75.6) ไม่ทราบอาชีพ/
ในปกครอง 1,196 ราย (ร้อยละ 34.38) สายพันธ์ุของเช้ือส่วนมากเป็นเช้ือ Vibrio cholera O1 El Tor 
Ogawa 2,842 ตัวอย่าง (ร้อยละ 78.62) ช่วงเวลาการเกิดโรคน้ัน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2558 
เหตุการณ์ระบาดในภาพรวมของประเทศน้ันการระบาดส่วนมากจะเกิดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
และมักจะเกิดการระบาดอีกคร้ัง ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม ของปีถัดไป (รูปที่ 2) 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยพบการระบาดของอหิวาตกโรคใน 13 จังหวัด ในช่วงเดือนกันยายน   
ถึงเดือนตุลาคม พบการระบาดในอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์                
ที่มีรายงานการพบผู้ป่วยอหิวาตกโรค โดยในเหตุการณ์การระบาดครั้งน้ีพบผู้ป่วยทั้งชาวกะเหร่ียง พม่า และ
ไทย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติการเดินทางจากฝั่งพม่า เข้ามาในฝ่ังประเทศไทย สายพันธ์ุของเช้ือ เป็นเช้ือ  
Vibrio cholera O1 El Tor Ogawa การระบาดคร้ังน้ี มีหลักฐานเช่ือได้ว่าการกระจายโรคเริ่มมาจากการ

Risk Prevention Health  
outcome 

Determinants Behaviors Program  
response 

Morbidity  
/ Mortality Event-based 

1. ชนิดของการ
เกิดเช้ือในคนโดย
นําข้อมูลจากผล
การตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการจาก
สํานักระบาดวิทยา 
2. การเกิดเช้ือ         
ด้ือยา โดยนําข้อมูล
จากรายงานผลการ
ตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการของกรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

3. พฤติกรรมที่
ส่งผลต่อการป่วย 
โดยวิเคราะห์จาก
พฤติกรรมของ
ผู้ป่วยที่มาจาก
รายงานการ
สอบสวนโรคของ
สํานักระบาดวิทยา 

4. ติดตามข้อมูล
การเฝ้าระวังโรค 
ในพ้ืนที่การ
ประสานงาน
เตรียมการพ้ืนที่ 
เมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ และ
ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เพ่ือการ
พยากรณ์โรค        
โดยสํานักโรคติดต่อ
ทั่วไป 

5.อัตราป่วย -
อัตราตาย             
จากข้อมูล รง.506 
ของสํานักระบาด
วิทยา 

6. เหตุการณ์การ
ระบาดของโรคจาก
รายงานการ
สอบสวนโรค ของ
สํานักระบาดวิทยา 
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ระบาดที่ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในขณะเดียวกันกับทางประเทศเมียนมาร์ มีรายงานการแพร่
ระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐมอญ ด้วยเช่นกัน หลังจากน้ัน พบการระบาดของอหิวาตกโรค ในอําเภอแม่สอด 
โดยพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนซึ่งทั้งหมดเป็นแรงงานพม่าที่เข้ามาทํางานในโรงงานแห่งหน่ึง และพบผู้ป่วยในกลุ่ม
คนไทยประปราย ซึ่งมีประวัติการสัมผัสกับผู้ป่วยแรงงานพม่าก่อนหน้าน้ี  

 

รปูที่ 1 แสดงการระบาดใหญ่อหิวาตกโรค ปี พ.ศ. 2548 – 2558 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2 แสดงจํานวนผูป้ว่ยอหิวาตกโรครายเดือน ปี พ.ศ. 2549 – 2558 
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ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พบการระบาดในจังหวัดระยอง พบผู้ป่วยกระจายในหลายอําเภอ 
เริ่มจากพบผู้ป่วยเป็นลูกเรือประมง สัญชาติกัมพูชา ในอําเภอเมือง มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบ
ขณะออกเรืออยู่กลางทะเล สุขอนามัยที่ไม่ดี และสุขาภิบาลบนเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน หลังจากน้ันมีรายงาน
ผู้ป่วยเพ่ิมเติมทั้งชาวไทย พม่า และกัมพูชา ทั้งในอําเภอเมือง และต่างอําเภอ สาเหตุจากการประทานอาหาร
ดิบในกลุ่มลูกเรือประมง สุขอนามัยที่ไม่ดีขณะอาศัยอยู่บนเรือ รวมถึงสุขาภิบาลบนเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน             
ในกลุ่มคนไทย และแรงงานต่างด้าวอ่ืนที่ไม่ใช่ลูกเรือประมง พบสาเหตุของการป่วยจากการรับประทานอาหาร
ทะเล อาหารอ่ืนๆ นอกเหนือจากอาหารทะเล รวมถึงอาหารค้างมื้อ นอกจากน้ี ยังพบการระบาดในกลุ่ม
ลูกเรือประมง ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีสาเหตุคล้ายๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดในจังหวัดระยอง คือจาก
การรับประทานอาหารดิบขณะออกเรืออยู่กลางทะเล สุขอนามัยที่ไม่ดี และสุขาภิบาลบนเรือที่ไม่ได้มาตรฐาน 
หลังจากน้ัน มีรายงานผู้ป่วยชาวไทย และแรงงานต่างด้าว จากการรับประทานอาหารทะเล ในอําเภอต่างๆ 
และ จังหวัดใกล้เคียง โดยมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารทะเลเช่นเดียวกัน นอกจากน้ี ยังพบผู้ป่วย
อหิวาตกโรคประปรายในหลายๆ จังหวัด ในประเทศไทย โดยมีเช้ือสาเหตุส่วนใหญ่จากเช้ือ Vibrio cholera 
O1 El Tor Ogawa  

จากข้อมูลรายงาน 506 พบผู้ป่วยอหิวาตกโรคจํานวน 108 ราย ใน 13 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 
0.17 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยเหตุการณ์ระบาดเกิดในช่วงเดือนกันยายนถึง            
เดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป (พ.ศ. 2559) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.46 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด  
เรียงตามลําดับ คือ 25-34 ปี (ร้อยละ 31.48) 15-24 ปี (ร้อยละ 22.22) 45-54 ปี (ร้อยละ 11.11) 
ผู้ป่วยเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 58.3 กัมพูชาร้อยละ 34.3 พม่าร้อยละ 6.5 และลาวร้อยละ 0.9 ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 38.0 ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาร้อยละ 25.0 ประกอบอาชีพประมง และร้อยละ 8.3  
ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง  

สถานการณ์เช้ือด้ือยา ปี พ.ศ. 2554 – 2556 ของศูนย์เฝ้าระวังเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพแห่งชาติ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รายงานผลการทดสอบความไวของเช้ือ 
ต่อยา 6 ชนิด โดยพบว่า สถานการณ์การด้ือยาไม่แตกต่างจากเดิม คือ Serotype Ogawa ด้ือต่อยา               
Tetracyclin (ปี พ .ศ . 2554 ร้อยละ 68.1 ปี พ .ศ . 2555 ร้อยละ 77.2) และ Cotrimoxazole              
(ปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 95.7 ปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 77.8) และ Serotype Inaba ด้ือต่อยา Cotrimoxa-
zole  (ปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 95.7 ปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 100) ส่วนปี พ.ศ. 2556 น้ันได้มีการตรวจ 
Serotype Ogawa เพียง 1 ตัวอย่าง ซึ่งไวต่อยาท่ีทดสอบทั้ง 6 ชนิด คือ Ampicillin, Chloramphenical, 
Ciprofloxacin, Cotrimoxazole, Tetracyclin และ Norfloxacin จากการติดตามข้อมูลการสอบสวนโรค
ของสํานักระบาดวิทยาปี พ.ศ. 2557-2558 พบว่ามีรายงานสอบสวนโรค จํานวน 6 ราย มีการระบุการใช้
ยา คือ Norfloxacin ซึ่งเป็นยาที่ยังไม่มีรายงานการด้ือยา เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวแล้วแนวทางการใช้
ยาควรพิจารณาจากสายพันธ์ุของเช้ือและติดตามข้อมูลการด้ือยาเพ่ือพิจารณาการเลือกใช้ยาต่อไป  

จากรายงานการพยากรณ์โรคอหิวาตกโรคปี พ.ศ . 2557 ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป โดยใช้
การศึกษาเชิงนิเวศ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการเกิดอหิวาตกโรค โดยรวบรวม
ข้อมูลจากระบบรายงาน การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของอหิวาตกโรค (รง.506) สํานักระบาดวิทยา ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2546 - 2556 และคุณลักษณะของพ้ืนที่เสี่ยงที่เก่ียวข้องต่อการเกิดอหิวาตกโรคได้แก่ อัตราป่วย 
ต่อประชากรแสนคน ความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าว ความหนาแน่นของประชากรกลางปีใน 10 จังหวัด
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ที่ทําการศึกษา พบว่าคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์ต่อการระบาดของอหิวาตกโรคมี 3 คุณลักษณะที่สําคัญ 
ได้แก่ พ้ืนที่ติดต่อชายทะเล (ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร ระนอง สงขลา และปัตตานี) 
ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงเกิดการระบาดเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้ติดต่อชายทะเล 1.02 เท่า (95% CI อยู่ในช่วง 
0.45 - 2.30) พ้ืนที่ติดต่อชายแดนประเทศพม่า ได้แก่ ตาก และระนอง มีโอกาสเสี่ยงเกิดการระบาด             
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ติดต่อชายแดนประเทศพม่า 1.83 เท่า (95% CI อยู่ในช่วง 0.69 - 4.80)  
และพ้ืนที่มีแรงงานต่างด้าว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ตาก สมุทรสาคร สงขลา และปัตตานี           
มีโอกาสเสี่ยงเกิดการระบาดเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนซึ่งไม่มีแรงงานต่างด้าว 1.38 เท่า (95% CI อยู่ในช่วง                
0.54 - 3.51) พ้ืนที่ที่มีคุณลักษณะของพ้ืนที่เสี่ยงครบทั้ง 3 คุณลักษณะ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอหวิาตกโรค 
2.10 เท่า ( 95% CI อยู่ในช่วง 0.47 - 9.30) และพ้ืนที่ที่มีคุณลักษณะของพื้นที่เสี่ยง 1 - 2 คุณลักษณะ            
มีความเส่ียงต่อการเกิดอหิวาตกโรค 1.30 เท่า (95% CI อยู่ในช่วง 0.50- 3.36) เมื่อเทียบกับพ้ืนทีซ่ึง่ไมม่ี
คณุลกัษณะเสีย่งดังกลา่ว ถึงแม้จะไม่พบนัยสําคัญทางสถิติแต่ แสดงให้เห็นขนาดของความสัมพันธ์ต่อการเกิด
อหิวาตกโรค   

จากรายงานการสอบสวนโรคของสํานักระบาดวิทยา ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558 ทีค่รบรอบการระบาด
ใหญแ่ต่ไมเ่กิดการระบาดพบว่า การเกดิโรคน้ันไมไ่ด้เกิดเป็นกลุม่ก้อน ในจงัหวัดติดชายทะเล จงัหวัดทีม่แีรงงาน
ต่างชาติอาศยัอยู่จํานวนมาก รวมถึงการระบุชนิดของอาหารไมส่ามารถระบุอาหารและแหลง่โรคได้ชัดเจน เน่ืองจาก
ไม่มีผูป่้วยเพิ่มจากผู้สัมผัสร่วม (แม้รับประทานอาหารร่วมกัน) และตรวจไม่พบเช้ือ จากการวิเคราะห์แนวโน้ม          
การระบาดพบว่าภายหลังจากการระบาดใหญ่ อัตราป่วยในปีต่อมาจะมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
หลังจากการระบาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2553 แล้ว ธรรมชาติของตัวเช้ืออาจเปลี่ยนแปลง หรือมีคนมีภูมิต้านทาน
ต่อจํานวนเช้ือมากขึ้น เน่ืองจากการระบาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2553 น้ันมีการระบาดทั้ง Inaba และ Ogawa             
ที่อาจส่งผลต่อการระบาดของโรคได้  

จากเหตุการณ์การระบาดในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา ที่มีรายงานพบผู้ป่วย           
ในกลุ่มลูกเรือประมงต่างด้าว แสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์สถานการณ์อหิวาตกโรคในประเทศไทย แรงงาน
ประมงต่างด้าว เป็นแหล่งรังโรคที่สําคัญ และเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเป็นไป             
อย่างกว้างขวาง ซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการป้องกันและตรวจจับ เพ่ือการควบคุมโรคต้ังแต่เริ่มต้น  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. การรายงานโรคใน 24 ช่ัวโมง ยังมีความสําคัญแม้การระบาดใหญ่ของโรคจะยังไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่มี

ความสําคัญมากคือการเฝ้าระวังโรคที่เข้มแข็ง เน่ืองจากเป็นโรคที่สามารถระบาดได้รวดเร็วในวงกว้าง  
2. เน่ืองจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการระบาดใหญ่และมักไม่ได้เป็นจังหวัดที่มีเสี่ยง ข้อมูลการสอบสวน

โรคที่ครบถ้วน ข้อมูลการดําเนินงานป้องกันและรักษาโรคให้ครบทุกรายจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ควบคุมโรค ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและนํามาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาได้ดีขึ้น  

3. จังหวัดพ้ืนที่เสี่ยงทั้ง 3 คุณลักษณะ ควรมีมาตรการเตรียมพร้อมในการป้องกันด้านสุขาภิบาลที่เข้มแข็ง 
โดยเฉพาะการจัดสุขาภิบาลท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการรวบรวมผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า การขนส่ง และจําหน่าย
อาหารทะเล บริเวณสะพานปลา แรงงานต่างด้าวที่มีสภาพความเป็นอยู่แออัด สุขาภิบาลไม่ดี ให้มีการ
เตรียมความพร้อมสําหรับดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมอหิวาตกโรคในประชากรกลุ่มน้ีได้อย่าง
ทันท่วงที เน้นการรณรงค์ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสุขวิทยาส่วนบุคคลเป็นพิเศษ มีมาตรการ             
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ในการตรวจหาระดับคลอรีนอิสระตกค้างให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลนํ้าด่ืมนํ้าใช้ รวมท้ังบูรณาการ
กับหน่วยงานอ่ืน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการล้างตลาด และควบคุมสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือเป็นการตัดช่องทางกระจายเช้ือ ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใหญ่ 

4. ควรมีการติดตามสถานการณ์โรค โดยพิจารณาข้อมูลของการเพ่ิมขึ้นของอัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง              
ร่วมด้วย 

5. การติดตามผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อยายังมีความสําคัญต่อการพิจารณาการรักษาและควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการวางแผนการรักษาต่อไป 
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บทนาํ 
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุข ผู้ที่ติดเช้ือหาก

แสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคน้ีสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ครบ
ชุดตามกําหนดนัด ในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากกว่า 55,000 ราย จาก 150 ประเทศทั่วโลก ส่วน
ใหญ่อยู่ในประเทศแถบทวีปแอฟริกาและเอเชีย ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 – 2552 ประเทศไทยพบ
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 20 รายในแต่ละปี และลดลงเร่ือยๆ จนเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี 
โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวนผู้เสียชีวิต 6 ราย พบสูงสุดที่ภาคตะวันออกถึง 4 ราย สุนัขยังคงเป็นตัวการ
หลักที่นําโรคมาสู่คน และนอกจากน้ีได้มีการคาดการณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านมกัด 
ข่วน อย่างน้อย 500,000 รายต่อปี และร้อยละ 40 เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี จากข้อมูลรายงานผู้สัมผัส
โรคพิษสุนัขบ้าพบว่า มีจํานวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพียง 150,000 รายเท่าน้ัน      
ซึ่งการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสามารถทําได้หลายแนวทาง เช่น การเสริมสร้างภูมิคุมกันในสัตว์ให้ได้
มากกว่าร้อยละ 80 และต่อเน่ืองทุกปี การควบคุมจํานวนประชากรสุนัข ลดจํานวนสุนัขจรจัด การเข้ารับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนภายหลังสัมผัสโรค การเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ให้กับบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข การสร้างระบบติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าให้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเน่ืองครบชุด เป็นต้น 
ซึ่งการดําเนินงานเหล่าน้ีจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมควบคุมโรค 
กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เน่ืองจากโรคน้ีองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)          
ได้กําหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทยกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน
ปี ค.ศ. 2020 และมีการจัดทํากรอบการดําเนินงานการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Elimination          
Strategic Framework) เพ่ือให้การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปตามเป้าหมาย สํานักระบาดวิทยา ร่วมกับ
สํานักโรคติดต่อทั่วไป และสํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูล
สําคัญที่ควรจะมี เพ่ือนํามาวิเคราะห์แบบบูรณาการเพ่ือให้การวิเคราะห์สถานการณ์น้ันมีความครอบคลุม   
มากขึ้น นําไปสู่การวางแผนควบคุมโรค 

แนวทางการวิเคราะห ์
นํากลุ่มข้อมูลเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ดูการกระจายของการเกิดโรคตาม

บุคคล เวลา และสถานที่ จําแนกตาม 5 มิติประกอบด้วย ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง การตอบสนองของ
แผนงานควบคุมโรค การติดเช้ือ/การป่วย เหตุการณ์ผิดปกติและการระบาด โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ดังน้ี 
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1. การแพร่ระบาดในสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคพิษสุนัขบ้า ได้จากระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์ (Thai Rabies Net) กรมปศุสัตว์ โดยนําเสนอข้อมูลการเฝ้าระวังเชิงรับ ซึ่งเป็นข้อมูลชันสูตร
โรคพิษสุนัขบ้าที่ส่งมาจากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและห้องปฏิบัติการ และข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก
เพ่ือการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า แหล่งข้อมูล www.thairabies.net 

2. จํานวนผู้สัมผัสโรคจากสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พฤติกรรมการดูแลบาดแผลและพฤติกรรม
การรับวัคซีนป้องกันโรค ได้จากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ร.36 ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค ในกรณีที่ผู้ถูกสัตว์กัด ข่วน มารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ใน     
สถานบริการน้ันจะซักประวัติตามแบบรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แบบฟอร์ม ร.36) 
และบันทึกรายงานในระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ระบบ ร.36) ในรูปแบบ Web base appli-
cation แหล่งข้อมูล http://r36.ddc.moph.go.th/ แต่อย่างไรก็ตามระบบฐานข้อมูล ร.36 ที่เป็น
ระบบฐานข้อมูลที่เกิดจากการกรอกข้อมูลโดยความสมัครใจ ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ แต่สามารถนํา
บางข้อมูลที่ได้จากระบบฐานข้อมูลน้ีมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในภาพรวมได้ 

3. แผนการป้องกันและสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เช่น Rabies Free Zone และความ
ครอบคลุมการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคในประชากรสัตว์ สืบค้นได้จากรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ 

4. อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตายในคนแยกรายจังหวัดรายภาคแยกเป็นรายสัปดาห์รายเดือน ได้จาก
ระบบเฝ้าระวังโรคเชิงรับ (รง. 506) ของสํานักระบาดวิทยา 

5. เหตุการณ์ผิดปกติในคน เช่น มีผู้ป่วยโรค Encephalitis และมีประวัติคลุกคลี หรือถูกสัตว์เลี้ยงลูก             
ด้วยนมกัด ข่วน ได้จากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event – based surveillance) ของสํานัก
ระบาดวิทยา และจากรายงานการสอบสวนโรคซึ่งมีเกณฑ์กําหนดว่า เมื่อพบผู้ป่วย 1 ราย ที่มีอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิก ควรรีบดําเนินการสอบสวนโรคในทันที 

ผลการวิเคราะห ์
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน 

จํานวนผู้ เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเน่ืองจากจํานวนสูงสุดในปี        
พ.ศ. 2523 มีผู้เสียชีวิต 370 ราย และลดลงอย่างต่อเน่ืองเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี (รูปที่ 1) ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2553 – 2558 พบว่ามีจํานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า รวม 46 ราย จากทั้งหมด 19 จังหวัด 
โดยเฉพาะแถบภาคตะวันออก ซึ่งเป็นบริเวณที่พบโรคท้ังในคนและสัตว์ซ้ําๆ อย่างต่อเน่ือง โดยจังหวัดที่พบ
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อย 2 รายหรือพบต่อเน่ืองอย่างน้อย 2 ปี ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแก้ว และศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2558 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจํานวน 6 ราย         
ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกศ, สมุทรปราการ, ชลบุรี และจันทบุรี (รูปที่ 2) อายุเฉลี่ย 37 ปี (2 – 66 ปี) 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 83.33) ร้อยละ 66.67 เสียชีวิตจากการถูกสุนัขกัด ผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้
เข้าพบแพทย์และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรค บางรายมีการล้างแผลด้วย
นํ้าเปล่าและสบู่เท่าน้ัน  
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จากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร. 36) พบว่าพบว่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2558 มีผู้สัมผัส
โรค  (ถูกสุนัขกัด/ข่วน) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจํานวนเฉลี่ย 168,878 คนต่อปี             
(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 29,557 คน) คิดเป็น 267 คนต่อแสนประชากร โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวน             
ผู้สัมผัสโรคท่ีรายงานลงในระบบรายงานผู้สัมผัสโรคท้ังหมด 153,902 ราย (ตารางท่ี 1) และมีผู้สัมผัสโรค   
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ต่อเน่ืองหรือไม่ครบชุดจํานวนเฉลี่ย 13,335 คนต่อปี            
(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2,712 คน) คิดเป็นร้อยละ 8 ของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 
(รูปที่ 3) ซึ่งถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งน้ีอาจเกิดเน่ืองจากทัศนคติ
ของผู้สัมผัสโรคโดยคิดว่าลูกสุนัขจะไม่มีเช้ือโรค พิษสุนัขบ้า การสูญเสียเวลาและรายได้เมื่อต้องไป
สถานพยาบาลเพ่ือเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ความไม่ตระหนักถึงอันตรายและความรุนแรง
ของโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากข้อมูลจากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36)             
จะเป็นระบบท่ีมีการกรอกข้อมูลผู้สัมผัสเพียงบางส่วนของทั้งประเทศ จึงมีการประมาณการผู้ถูกสุนัขกัด       
ไม่ตํ่ากว่าปีละ 1 ล้านคนและมารับการฉีดวัคซีนปีละมากกว่า 500,000 คน ในแต่ละปี เกิดสูญเสียทาง
เศรษฐกิจไม่ตํ่ากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากจํานวนที่ประมาณการเป็นจํานวนผู้สัมผัสที่แท้จริง จะมีคน
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าอันเน่ืองมาจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบชุดเพ่ิมขึ้น         
ตามไปด้วย 

 

รปูที่ 1 จํานวนผูเ้สียชีวิตด้วยโรคพษิสุนขับา้ในคนและรอ้ยละการพบโรคในสตัว์สตัว์                              
ระหว่างป ีพ.ศ. 2540 - 2558 
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รปูที่ 2 แผนทีก่ารพบโรคพษิสุนขับ้าในคนและสตัว์ในประเทศไทย                                          
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2558 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที่ 3 จํานวนผูร้บัการฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพษิสุนขับา้ปี พ.ศ. 2553 - 2558 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
ระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2558 พบว่า ผลการ

ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ จํานวนตัวอย่างสะสม 17,177 ตัวอย่าง พบโรคพิษสุนัขบ้า 682 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 3.97) ปี พ.ศ. 2558 ส่งตัวอย่างตรวจทั้งสิ้น 8,703 ตัวอย่าง พบเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า 330 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.8) (รูปที่ 1) จังหวัดที่มีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้ามากสุด 5 จังหวัดแรกได้แก่ 
สมุทรปราการ สงขลา ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา สัตว์ที่ตรวจพบเช้ือส่วนใหญ่เป็นสุนัข (ร้อยละ 93) 
และร้อยละ 54.24 เป็นสุนัขมีเจ้าของอายุมากกว่า 1 ปี ร้อยละ 40.3 ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า รองลงมาคือเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามานานอย่างน้อย 1 ปี เมื่อวิเคราะห์การพบ
โรคพิษสุนัขบ้าแยกตามจุดประสงค์ของการส่งตรวจโดยใช้จุดประสงค์ของการส่งตรวจตัวอย่างเมื่อพบสัตว์
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สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าร้อยละการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์คงที่ (ร้อยละ 33 – 35) (รูปที่ 4) ซึ่งอาจ
บ่งบอกถึงการพบโรคในสัตว์ในประเทศไทยไม่แตกต่างจาก 20 ปีที่ผ่านมา แต่เน่ืองจากการส่งตรวจ
วินิจฉัยโรคพิษ 

เมื่อวิเคราะห์การพบโรคพิษสุนัขบ้าแยกตามจุดประสงค์ของการส่งตรวจโดยใช้จุดประสงค์ของการส่ง
ตรวจตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าร้อยละการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์คงที่                 
(ร้อยละ 33 – 35) (รูปที่ 4) ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการพบโรคในสัตว์ของประเทศไทยไม่แตกต่างจาก 20 ปี      
ที่ผ่านมา แต่เน่ืองจากการส่งตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าโดยวัตถุประสงค์เพ่ือรับรองสถานะซึ่งเป็นการส่ง
ตรวจสัตว์ที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเพ่ิมขึ้น อาจทําให้ร้อยละการพบโรคในสัตว์โดยรวมลดลง 

นอกจากน้ี กรมปศุสัตว์ยังมีการสํารวจจํานวนประชากรสุนัขในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557            
มีจํานวนประชากรสุนัข 8 ล้านตัว แต่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 มีจํานวนสุนัขที่ได้รับการลงทะเบียน
เพียง 2 ล้านตัว ร้อยละ 95 เป็นสุนัขที่ไม่ได้ผ่านการคุมกําเนิด จากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาโดยกรม      
ปศุสัตว์ องค์กรปกครองท้องถิ่น และสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ พบว่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558      
มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวเฉล่ีย 4,838,592 ตัวต่อปี และปี พ.ศ. 2558 ปริมาณ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลดลงจากปี พ.ศ. 2557 อย่างชัดเจน (รูปที่ 5)  นอกจากน้ี จํานวนสุนัข
และแมวที่ได้รับการคุมกําเนิดทั้งโดยวิธีการฉีดยาคุมและทําหมันถาวรในปี พ.ศ. 2556 – 2558 ทั้งสิ้น 
3,570,229 ตัว แบ่งเป็นจากการฉีดยาคุม 2,752,679 ตัว และคุมกําเนิดถาวร 817,550 ตัว  

จํานวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจํานวนสัตว์ที่ได้รับการคุมกําเนิดในปี      
พ.ศ. 2558 ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557 อย่างเห็นได้ชัดเจนน้ัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพบว่า จํานวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน  
โรคพิษสุนัขบ้าในปี พ.ศ. 2558 โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นลดลงจากปี พ.ศ. 2557 อย่างชัดเจน (รูปที่ 6) 
ทั้งน้ีอาจเกิดเน่ืองจากปัญหาการท้วงติงจากสํานักงานตรวจงบประมาณแผ่นดิน (สตง.) ในด้านบทบาทหน้าที่
ของท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทําให้ท้องถิ่นระงับงบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อวัคซีน 

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนท่ีอันตรายร้ายแรงเกิดจากเช้ือไวรัส ติดต่อผ่าน
ทางการกัด ข่วน เลียบาดแผล เมื่อเช้ือเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์ และจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า                   
ในประเทศไทย พบว่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา จํานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเริ่มคงที่อยู่ที่               
น้อยกว่า 10 รายต่อปี ร่วมกับจํานวนการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์โดยการส่งตรวจเมื่อพบสัตว์สงสัยเป็น              
โรคพิษสุนัขบ้าไม่แตกต่างไปจากสมัยก่อนนัก และสุนัขยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตด้วยโรค               
พิษสุนัขบ้าในคน ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดเมื่อสัมผัสกับสัตว์ที่สงสัยแล้วไม่เข้ารับการรักษาและไม่ได้เข้ารับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในแต่ละปีมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉล่ียกว่าแสนราย และใน
กลุ่มน้ียังมีผู้สัมผัสโรคที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วแต่ไม่ได้เข้ารับวัคซีนอย่างต่อเน่ือง 
และไม่ครบชุดอีกกว่าหมื่นรายต่อปี ร่วมกับความรู้ ทัศนคติ ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน 
ทําให้ประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงขาดความตระหนักและความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ส่งผลให้             
ไม่เข้ารับการรักษาภายหลังสัมผัสโรค และจากการดําเนินงานด้านการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ที่ลดลง            
อย่างเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2558 และปัญหาของสุนัขจรจัดทีเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ด้วยปัญหาข้างต้นอาจส่งผล
ให้มีโอกาสพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 



 

 

27 

ตารางที่ 1  จํานวนและร้อยละของผูส้ัมผสัโรคพษิสนุัขบา้ แจกแจงตามข้อมูลทั่วไป ปี พ.ศ. 2558 
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รปูที่ 4  ร้อยละการตรวจพบโรคพษิสนุัขบา้ ด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อชนัสตูร ปี พ.ศ. 2540 - 2558 

 

รปูที่ 5 จํานวนการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพษิสนุัขบา้ในสุนขัและแมวตามปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 

 

รปูที่ 6 จํานวนสตัว์ที่ไดร้บัการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนขับ้าตามหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
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ถึงแม้ว่าการดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์จะมีมานานกว่า 30 ปี 
แต่ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ายังคงมีอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2555 จึงมีการบูรณาการด้านการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส่งผลให้จํานวนการพบโรคพิษสุนัขบ้าในคนลดลง แต่จากการดําเนินงานด้านการส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่ลดลง
อย่างเห็นได้ชัดเจนในปี พ.ศ. 2558 อาจทําให้แนวโน้มการพบโรคในสัตว์เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลให้มี
จํานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปัญหานี้กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และกรมควบคุมโรคได้ดําเนินการแก้ไขทําความเข้าใจกับสํานักงานตรวจงบประมาณแผ่นดิน                
และปรับปรุงแผนการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามอาจต้องเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในด้านงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ปรับความเข้าใจ และเสริมสร้างความเช่ือมั่นในด้านงบประมาณการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

แก่พ้ืนที่ 
2. เพ่ิมอัตราการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับผู้สัมผัสโรค เช่น การเพ่ิมการเข้าถึงสถานบริการ    

การค้นหาผู้สัมผัสโรคในพ้ืนที่ การสรา้งระบบติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคอย่างต่อเน่ืองครบชุด โดยเฉพาะในพ้ืนที่พบโรคซ้ําๆ หรือพ้ืนที่ที่พบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
อย่างต่อเน่ือง 

3. เสริมสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคโดยการส่ือสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
4. รณรงค์ สื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
5. เร่งรัดการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ที่เกิดโรคซ้ําๆ เช่น การลงพ้ืนที่สํารวจความรู้ ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติของประชาชน การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างครอบคลุม 
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การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ดําเนินการ (1) จัดทํา
นโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ                  
พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้ว (2) จัดทําแผนปฏิบัติการ       
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 - 2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ     
พ.ศ . 2558  ผ่านการเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่                
24 พฤษภาคม ๒๕๕๙ นอกจากน้ีมีอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในกฎหมายฉบับน้ี จํานวน 23 ฉบับ       
โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครบทั้ง 23 ฉบับแล้ว และประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับแล้ว จํานวน 6 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวง ๓ ฉบับ ระเบียบกระทรวง            
1 ฉบับ และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 2 ฉบับ 

การกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบัและมะเร็งท่อน้ําดี  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําจัดปัญหา
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ปี พ.ศ. 2559 – 2568 เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบ                
โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้จัดทําโครงการกําจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
นํ้าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯในปีพุทธศักราช พ.ศ. 2559  ดําเนินการใน 27 จังหวัด 84 อําเภอ ได้แก่ 
พ้ืนที่เสี่ยงภาคอีสานทุกจังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ลําปาง พะเยา)             
ภาคตะวันออก 1 จังหวัด (สระแก้ว) ผลการดําเนินงาน พบว่า ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ     
คัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจอุจจาระ ใน 84 ตําบล จํานวน 69,542 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.50       
(จากเป้าหมาย 76,000 ราย) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อนํ้าดี         
ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ จํานวน 127,277 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.28 (จากเป้าหมาย 135,000 ราย)       
โดยผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งท่อนํ้าดีได้รับการผ่าตัด จํานวน 460 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.67 
(เป้าหมาย 600 ราย) และมีการดูแลต่อเน่ืองที่บ้าน จํานวน 1,815 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (เป้าหมาย 
600 ราย) 

การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถ่ินทุรกันดาร และพื้นที่ในแผน    
ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดําริฯ ปี พ.ศ. 2559 กําหนดเป้าหมายลดอัตราการติดเช้ือหนอนพยาธิ        
ในนักเรียน และเยาวชนให้อยู่ในระดับตํ่ากว่าร้อยละ 10 (จากข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
พบว่า อัตราชุกของโรคหนอนพยาธิทุกชนิด ในนักเรียนเท่ากับ ร้อยละ 14.34 ซึ่งกรมควบคุมโรคได้มี
มาตรการค้นหาผู้ป่วยและรักษาโรคหนอนพยาธิในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนักเรียนได้รับการตรวจค้นหาโรค
หนอนพยาธิ ด้วยการตรวจอุจจาระ ร้อยละ 80.10 และมีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจ
วินิจฉัย สําหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ จํานวน 3 รุ่น นอกจากน้ีได้พัฒนา
โรงเรียนต้นแบบสู่สุขภาพอนามัยหน่ึงเดียว เพ่ือคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่โครงการตาม
พระราชดําริฯ โดยติดตามสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนต้นแบบ และศึกษาบริบท
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ชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านทีซะหน่อ หมู่ที่ 7 ตําบลแม่วะหลวง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และบ้าน       
ห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวมถึงจัดเวทีประชาคมตามโครงการ
สนับสนุนพัฒนาโรงเรียนและชุมชนเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการแก้ไขและสนับสนุน        
การพัฒนาชุมชน  

การพัฒนางานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว มีการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ            
ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว และผลักดันให้เกิดการจัดต้ังคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว จํานวน 8 แห่ง แบ่งเป็นในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง ได้แก่  (1) ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ 
จังหวัดสงขลา  (2) โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย  (3) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย  (4) โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม  (5) โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
และนอกพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง ได้แก่  (1) สถาบันบําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี  (2) คลินิก            
เวชศาสตร์การเดินทาง และท่องเที่ยวศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ และ  (3) โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัด           
สุราษฎร์ธานี 

การพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ จํานวน 67 แห่ง โดยการขับเคลื่อนการดําเนินงาน   
ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ซึ่งช่องทางฯ ทั้ง 67 แห่ง ได้ดําเนินการประเมินตนเอง 
(Self assessment) เพ่ือทราบสมรรถนะช่องทางฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและสมรรถนะที่จําเป็นต้องพัฒนา   
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ปี พ.ศ. 2559    
โดยได้มีการดําเนินงานพัฒนาช่องทางฯ ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินภายใต้การดําเนินงานของคณะทํางาน              
พัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ และสํานักโรคติดต่อทั่วไป สนับสนุนการดําเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ การสนับสนุนฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินร่วมกับเครือข่าย                  
ที่เก่ียวข้อง และจัดทําแผนงบลงทุนเพ่ือสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับด่านควบคุมโรคติดต่อ         
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน  23 แห่ง เช่น ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากน้ีกรมควบคุมโรค    
ได้อนุมัติอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ด่านฯ จํานวน 22 อัตรา สําหรับเป้าหมายการดําเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ได้กําหนดร้อยละ 80 ของด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์   
การประเมินที่กําหนด ผลการประเมิน พบว่า มีช่องทางฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนด (คะแนน
ประเมิน CCAT มากกว่าร้อยละ 50) จํานวน 54 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 80.6) และไม่ผ่านเกณฑ์           
การประเมินตามที่กําหนด จํานวน 13 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 19.4)  

การเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า ได้กําหนดเป้าหมายไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่       
จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค (รง.506) ต้ังแต่ 1 มกราคม - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พบผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น    
6 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการถูกสุนัขที่ติดเช้ือกัดและไม่ได้ไปพบแพทย์เพ่ือรับการฉีดวัคซีนหลังสัมผัส
โรค สําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า ได้มีการอบรมเครือข่ายสาธารณสุข     
ในการค้นหาและติดตามผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกราย นอกจากน้ี ได้จัดทําแนวทางการตรวจ                  
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าในคน เพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุขวินิจฉัยโรค                  
ได้ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถควบคุมโรคและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
และพัฒนารูปแบบการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย 
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การดําเนินงานควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก ป ัจจุบันศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการประมาณ 
19,000 แห่ง และร้อยละ 70 ของศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองของ      
กรมควบคุมโรคแล้ว สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงาน
เหตุการณ์การระบาดของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก เพ่ือเน้นให้เกิดการแจ้งเตือนโรคในศูนย์เด็กเล็กโดยครู
ผู้ดูแลเด็ก และช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กอย่างแท้จริง นอกจากน้ีได้
ดําเนินการทบทวนแนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
(สําหรับครูผู้ดูแลเด็ก) โดยจัดพิมพ์จํานวน 1,000 ชุด เพ่ือขยายผลการดําเนินงานไปยังโรงเรียนอนุบาล 
และได้มีการปรับปรุงพัฒนา สื่อการเรียนรู้ E-Learning  เพ่ือให้ครูศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข     
หรือผู้สนใจสามารถเรียนรู้ เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กได้ด้วยตนเอง สําหรับข้อมูลการ
เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก สํานักระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559)    
พบผู้ป่วยจํานวน 50,970 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 80.96 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย และมี
รายงานการระบาดแบบกลุ่มก้อน จํานวน 34 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่พบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (13 เหตุการณ์) 
โรงเรียนอนุบาล (12 เหตุการณ์) และชุมชน (9 เหตุการณ์) ตามลําดับ  

การดําเนินงานเรื่องโรคอาหารเป็นพิษ  ในปี พ.ศ. 2559 จากการติดตามเหตุการณ์ สถานการณ์   
และข้อมูลการระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนทั่วประเทศ พบว่าข้อมูลเหตุการณ์ระบาดของโรค 
อาหารเป็นพิษ  ในโรงเรียนมีจํานวน 25 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 36.76 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี 
(ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557)  กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า ได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ (คลอรีน และ           
ไลโซล) สําหรับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ กรณีเมื่อพ้ืนที่ประสพภัยพิบัติให้กับ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค 6 ชลบุรี และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความร่วมมือภาคี
เครือข่ายโรคติดต่อทางอาหารและนํ้าในพ้ืนที่ 4 จังหวัดร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และร้อยเอ็ด รวมถึงติดตามการดําเนินงานป้องกันควบคุม
โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนในจังหวัดระยอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น กระบ่ี และชุมพร 
และถอดบทเรียนการ ดําเนินงานควบคุมป้องกันอหิวาตกโรคในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวลําภูนอกจากน้ีได้มี   
การสนับสนุนงบประมาณให้กับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น ในการสุ่มตรวจห้องเย็น         
ขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งกระจายอาหารทะเล ของภาคอีสานตอนบนในช่วงมีการระบาดของโรคอหิวาตกโรค 
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  แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนงานโครงการพระราชดํารฯิ 
การควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนงานโครงการพระราชดําริฯ ได้มีการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. จัดส่งวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สําหรับสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคฯ ให้ทีมปฏิบัติงานโครงการ
พระราชดําริ ฯ  และสํ าหรับตรวจหาพยา ธิ ใบไม้ ตับ ด้วย วิ ธี  Modified Kato Katz โดยจัดสรร                  
ให้ทั้ง 4 ภูมิภาค รวม 52 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 11 จังหวัด (152 กล่อง) ภาคกลาง 12 จังหวัด      
(31 กล่อง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (49 กล่อง) และภาคใต้ 14 จังหวัด (44 กล่อง)  

2. จัดอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรใหม่ ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3 รุ่น ได้แก่ 
รุ่นที่ 1  จัดอบรมท่ีโรงแรมควีนพาเลซ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้เข้าอบรมจํานวน 29 คน 

ประกอบด้วยหน่วยงานจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าสองยาง แม่สอด แม่ระมาด พบพระ               
และอุ้งผาง จังหวัดตาก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชาติตระการ และนครไทย จังหวัดพิษณุโลก               
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง       
และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3  โดยผู้เข้ารับการอบรมผ่านภาคทฤษฎี                  
และภาคปฏิบัติ 32 คน (เกณฑ์การประเมินผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎีร้อยละ 60        
และผ่านเกณฑ์ภาคปฏิบัติร้อยละ 80 )  

รุ่นที่ 2  จัดอบรมที่โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ผู้ เข้าอบรมจํานวน                  
25 คน ประกอบด้วยหน่วยงานจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสังขละบุรี ไทรโยค ศรีสวัสด์ิ                
จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานสาธารณสุข    
อําเภอแก่งกระจาน และสวนผึ้ง  จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย                  
และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย โดยผู้เข้ารับการอบรมผ่านภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ 34 คน  (เกณฑ์การประเมินผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎีร้อยละ 60 และ
ผ่านเกณฑ์ภาคปฏิบัติร้อยละ 80 )  

รุ่นที่ 3  จัดอบรมท่ีเสกสันต์ รีสอร์ท อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ. 
2559 ผู้เข้ารับการอบรม 25 คน ประกอบด้วยหน่วยงานจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเด่นชัย              
ลอง ร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 1.5 จังหวัดแพร่ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเมือง ห้างฉัตร แจ้ห่ม โรงพยาบาลงาว จังหวัดลําปาง สํานักงานสาธารณสุขสบเมย                  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานสาธารณสุขแม่ใจ ดอกคําใต้ ภูซาว จังหวัดพะเยา สํานักงานสาธารณสุข            
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานสาธารณสุขบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่               
โดยผู้เข้ารับการอบรมผ่านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 35 คน  (เกณฑ์การประเมินผู้เข้ารับการอบรม
จะต้องผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎีร้อยละ 60 และผ่านเกณฑ์ภาคปฏิบัติร้อยละ 80 )  
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3. จัดทําคู่มือการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่ คู่มือสําหรับการอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร และคู่มือ
ต้นแบบภาษาชนเผ่าสําหรับเด็ก  

4. ช้ีแจงแผนงานโครงการตามพระราชดําริฯ แนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
และติดตามเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  

 วันที่ 23 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 วันที่ 6 - 7 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเคพาร์ค (เสาวลักษณ์) อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี 
 วันที่ 10 - 12 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

5. ติดตามความก้าวหน้าประเมินการดําเนินงานและประเมินหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรในโรงเรียนเป้าหมาย
และหน่วยบริการที่รับผิดชอบ จํานวน 12 ครั้ง ดังน้ี 

 วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อําเภอบัวเชด และอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อําเภอท่าแซะ และอําเภอละเเม จังหวัดชุมพร 
 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และอําเภอหนองสองห้อง         

จังหวัดขอนแก่น 
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 อําเภอท่าสองยางและอําเภออุ้งผาง จังหวัดตาก 
 วันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 อําเภอนํ้ายืน และอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 วันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2559  อําเภอสังขละบุรี และอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 วันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 อําเภอสะเดา อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
 วันที่ 21 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 อําเภออ๋อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

6. สนับสนุนงบประมาณให้กับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพ่ือใช้ในการดําเนินการสนับสนุน
การปฏิบัติงานควบคุมโรคในชุมชน และติดตามการดําเนินงานพ้ืนที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน 

7. ติดตามสนับการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนต้นแบบ และศึกษาบริบทชุมชน 2 ชุมชน 
 บ้านทีซะหน่อ หมู่ที่ 7 ตําบลแม่วะหลวง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  

8. จัดเวทีประชาคมตามโครงการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนและชุมชนเพ่ือหาปัญหาที่เร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ
และเครือข่ายการสนับสนุนพัฒนาชุมชน จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ 

 ประชาคมหมู่บ้านทสีะหน่อ หมู ่7 ตําบลแมว่ะหลวง อําเภอทา่สองยาง จงัหวัดตาก เมือ่วันที ่10 มนีาคม 
พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านทีสะหน่อ 
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 ประชาคมหมู่ 9 ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559  
โรงเรยีนบ้านหว้ยแห้ง 

9. เข้าร่วมจัดกิจกรรมฐานความรู้และจัดบูธนิทรรศการสําหรับประชาชน เมื่อวันที่ 28 – 30 เมษายน        
พ.ศ. 2559 ณ บ้านทีซะหน่อ ตําบลแม่วะหลวง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และเมื่อวันที่ 16 - 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ บ้านห้วยแห้ง ตําบลขะเนจื้อ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ : 

1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 

2. การบริหารเงินงบประมาณของโครงการใช้ตรงตามเป้างบประมาณของโครงการ 

ปัญหาอุปสรรค :  ในพื้นที่มีกล้องจุลทรรศน์ในการดําเนินงานไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  

 ควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนกล้องจุลทรรศน์ให้กับพ้ืนที่ที่ขาดแคลน 
 

  แผนงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี 
โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย เกิดจากการติดเช้ือ Opisthorchis viverrini เป็นโรคที่องค์การ    

อนามัยโลกจัดให้อยู่ในบัญชีโรคของคนยากจนที่ถูกละเลย องค์กรมะเร็งนานาชาติ และองค์การอนามัยโลกจัดให้               
พยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งชีวภาพ กลุ่มที่ 1 ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดี โรคพยาธิใบไม้ตับ รวมถึงมะเร็ง
ท่อนํ้าดีเป็นโรคที่ป้องกันได้หากมีการดําเนินการทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชน ซึ่งหน่วยงานราชการ
และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ              
ทุกมิติของทุกภาคส่วนที่ต้องเข้ามาร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบ เพ่ือลดอัตราตายด้วยมะเร็งท่อนํ้าดี ด้วยแนวคิด                
“รู้เร็ว รักษาเร็ว ไม่ตายด้วยมะเร็งท่อนํ้าดี”  จึงมีการผลักดันการกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี                  
ในประชาชนเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
“ทศวรรษกําจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี” และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ทศวรรษการกําจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยขับเคลื่อนผ่าน
โครงการรณรงค์กําจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จ  พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งมีการเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 18 มกราคม                  
พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดสกลนคร โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

ระดับปฐมภูมิ จะมีการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อติดเช้ือจะต้องรักษา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้มีการติดเช้ือซ้ํา การจัดการเรียนการสอนในนักเรียนโดยใช้หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 
(E-book) การจัดการสิ่งแวดล้อมออกข้อกําหนดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการสิ่งปฏิกูล การรณรงค์ 
ให้ประชาชนทราบว่าติดพยาธิใบไม้ตับก่อให้เกิดมะเร็งท่อนํ้าดี  
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ระดับทุตติยภูมิ จะมีการคัดกรองมะเร็งท่อนํ้าดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ และส่งต่อไปยังโรงพยาบาล           
ที่มีศักยภาพในการตรวจยืนยันเพ่ือการรักษา  

ระดับตติยภูมิ เป็นการรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัดและการดูแลรักษาแบบประคับประคอง โดยกิจกรรม
ต่างๆ ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมผ่านฐานข้อมูล Isan-cohort ดําเนินการใน 27 จังหวัด 84 อําเภอ ได้แก่ 
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ลําปาง น่าน พะเยา และภาคตะวันออก อีก 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว โดยมีมาตรการดําเนินงาน ดังน้ี       

มาตรการที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อม : ตําบลจัดการสุขภาพแบบครบวงจร  
มาตรการที่ 2  การควบคุมพยาธิใบไม้ตับ : ตรวจค้นหาการติดพยาธิเพ่ือนําสู่การรักษา  
มาตรการที่ 3  การวินิจฉัยรักษามะเร็งท่อนํ้าดี : ตรวจคัดกรอง/รักษาตามชนิดของ CA    
มาตรการที่ 4  การดูแลต่อเน่ืองที่บ้าน : ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวมของโรงพยาบาล / ชุมชน  
มาตรการที่ 5  การบรหิารจัดการการสนับสนุน : จดัทําแผนยุทธศาสตร/์สือ่สารความเสีย่ง/Isan-cohortฯ 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

1. ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นทั้ง 84 ตําบล ได้ออกข้อบัญญัติเก่ียวกับการป้องกันควบคุมโรค 

2. และโรงเรียนนําร่องในทุกตําบล จํานวน 84 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเร่ืองพยาธิใบไม้ตับ       
และมะเร็งท่อนํ้าดี  

3. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 84 ตําบล ได้รับการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีการตรวจอุจจาระ จํานวน 
75,747 ราย (คิดเป็นร้อยละ 99.64) จากเป้าหมาย 76,000 ราย  

4. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อนํ้าดีอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนํ้าดีด้วยวิธีการ              
อัลตราซาวด์ จํานวน 145,468 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.75 ( จากเป้าหมาย 135,000 ราย )  

5. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉยัเป็นมะเรง็ทอ่นํ้าดีได้รบัการรกัษาด้วยการผา่ตัด จํานวน 524 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 87.30             
(จากเป้าหมาย 600 ราย) และมีการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองที่บ้าน จํานวน 1,815 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการรณรงค์กําจัด                     
โรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเร็งท่อนํ้าดถีวายเป็นพระราชกุศล แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เสด็จข้ึนครองราชย์ครบ 70 ป ี

 ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมท้ังสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  
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ปัญหาอุปสรรค : 

ประชาชนยังมีความเช่ือขาดความรู้ขาดความตระหนักถึงพฤติกรรมการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองของการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับส่งผลต่อการเป็นมะเร็งท่อนํ้าดี  

ข้อเสนอแนะ : 

การสร้างความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุนทรัพยากร และมีส่วนร่วมดําเนินงานที่จริงจังและต่อเน่ืองจาก                  
ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนในการวางระบบงานให้มีความชัดเจนมีทิศทางของนโยบายในทุกเรื่อง เพ่ือให้
บุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานโครงการท่ีวางไว้ ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจ
ตระหนัก และเข้าถึงบริการในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ อย่างทันเวลา                
เท่าเทียมมีคุณภาพ และสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

 
  แผนงานโรคพิษสุนขับ้า 

จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า สํานักระบาดวิทยา วันที่ 1 มกราคม ถึง 9 กันยายน พ.ศ. 2559               
พบผู้ เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสิ้น 8 ราย ได้แก่ สงขลา สมุทรปราการ ระยอง ตาก ศรีสะเกษ                  
และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 ราย และจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 2 ราย สําหรับสถานการณ์โรคในสัตว์               
จากข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) ต้ังแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม            
ถึง  28 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พบหัวสัตว์ต้องสงสัยให้ผลบวกร้อยละ 48.25 (จํานวน 262 ตัวอย่าง         
จากทั้งหมด 543 ) ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2558 ที่พบผลบวกร้อยละ 34.63 

 สําหรับปี พ.ศ. 2559 ได้กําหนดมาตรการดําเนินงานเพ่ือป้องกันไม่ให้มีเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า           
ในพ้ืนที่ ดังน้ี 

Prevent :  สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) และสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" 

  
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการกําจัดปญัหา 

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดถีวายเป็นพระราชกุศลฯ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกรมควบคุมโรค 

นายแพทย์อํานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค  
ตรวจเย่ียมและใหก้ําลงัใจการจดัคาราวานการคัดกรอง 

พยาธิใบไม้ตบัในประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป  
ในพื้นท่ีจังหวดันครพนม 
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Detect :  วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงโดยใช้ ร.36 หรือระบบอ่ืน ร่วมกับ Thai rabies net เพ่ือช้ีเป้าเตือนภัย
และติดตามผู้สัมผัสโรค 

Response : กรณีพบผู้เสียชีวิตสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า หรือสงสัยโรคไข้สมองอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ        
ทุกราย ให้ส่งตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าและดําเนินการควบคุมโรคในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีแผนงานโรคพิษสุ นัขบ้าได้กําหนดกิจกรรมร่วมกันกับกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ ซึ่งกิจกรรม 
การดําเนินงานด้านสาธารณสุขที่สําคัญ ประกอบด้วย การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสโรคทุกรายให้ได้รับการฉีด
วัคซีนหลังสัมผัสโรค สนับสนุนการเข้าถึงบริการเพ่ือรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
เชิงรุก ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า รู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ถูกสุนัขกัด            
และรีบไปพบแพทย์ทันทีเมื่อถูกสุนัขกัด สนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า            
ในคน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับบริการฉีดวัคซีน 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ : 

1. ประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าด้านสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดพ้ืนที่
เสี่ยงและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

2. พัฒนาและสนับสนุนแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าในคน 

3. ประชุมหารือกับกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ปัญหา     
การบริหารจัดการงบประมาณการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

แสดงจุดท่ีพบผู้เสยีชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2559 

แสดงจุดท่ีพบหัวสตัว์ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบา้  
ปี พ.ศ. 2559 
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4. ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย One Health เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และจัดอบรมแนวทางเวชปฏิบัติ              
โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข 

5. ถ่ายทอดและติดตามผลการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สํารวจความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติตนเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดเชียงราย) เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

6. พัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ในพ้ืนที่เสี่ยง 

7. จัดทําและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) 

ปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน 

จากผลการสํารวจทัศนคติความคิดเห็นของประชาชน DDC Poll พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า เช่น มีความเข้าใจว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วรักษาให้หายได้ สุนัขที่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้าจะต้องมีอาการดุร้ายอย่างเดียว หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขเข็มเดียวสามารถ
ป้องกันได้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเม่ือถูกสุนัขกัด คือ ไม่ได้ไปพบแพทย์เพ่ือพิจารณารับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค โดยส่วนใหญ่จะล้างแผลเองที่บ้าน 

ขณะที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก มาตรการสนับสนุนการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องยังดําเนินการได้ไม่เต็มที่ 
เน่ืองจากท้องถิ่นถูกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า               
โดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงแม้ช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 ปัญหาดังกล่าวได้ถูกแก้ไขแล้ว  
แต่ก็พบว่าสุนัขจํานวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทําให้สถานการณ์โรค           
พิษสุนัขบ้าในสัตว์มีจํานวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองทําให้เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในคนได้ 

ข้อเสนอแนะ 

หลักสําคัญของการป้องกันการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยงานสาธารณสุขจะต้องดําเนินการ 
คือ การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารับวัคซีนทุกราย และการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามแนวทาง       
เวชปฏิบัติหลังสัมผัสโรค แต่กลไกลด่านแรกที่จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าได้ คือ                  
การสื่อสารความเส่ียง ให้ประชาชนรู้และตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง จากสถานการณ์ที่ผ่านมา
พบว่าเมื่อเกิดการระบาดของโรคเป็นวงกว้างในเวลาไล่เลี่ยกัน ประกอบกับการสื่อสารความเสี่ยงโดยบุคคล
สําคัญหรือมีช่ือเสียงระดับประเทศ สร้างความตระหนกและตระหนักให้แก่ประชาชนให้รีบไปพบแพทย์             
หลังถูกสุนัขกัดได้ โดยการประชาสัมพันธ์ ต้องทําอย่างต่อเน่ือง บูรณาการกับแผนงานโรคอ่ืนๆ และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ 
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  แผนงานโรคเลปโตสไปโรสสิ 
1. จัดการประชุมวิชาการเลปโตสไปโรสิส ประจําปี พ.ศ. 2559 "Zero Death in Leptospirosis: HOW ?"              

เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์องค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านการเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกัน
ควบคุมโรคท่ีเช่ือมโยงระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นเพ่ือลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค             
เลปโตสไปโรสิส ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญ มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 166 คน  

 

2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย One Health เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และโรคเลปโตสไปโรสิส                   
เมื่อวันที่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์                 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ดูแลป้องกันรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าให้ความสําคัญ             
ในการบันทึกและนําข้อมูลมาใช้ในการป้องกันควบคุมโรค เพ่ือติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวัง การตรวจ
วินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส และพัฒนาเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ
โรคเลปโตสไปโรสิส ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการและการป้องกันควบคุมโรค 
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ประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจําป ีพ.ศ. 2559 “Zero Deaths in Leptospirosi: How?”  
ระหว่างวันท่ี 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559   

ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุร ี



 

 

  แผนงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ํา 
1. ติดตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และข้อมูลการระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนทั่วประเทศ                

จากข้อมูลเหตุการณ์ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน พบจํานวน 25 เหตุการณ์ คิดเป็น          
ร้อยละ 36.76 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. 2553 - 2557)  

2. สนับสนุนเวชภัณฑ์ (คลอรีน และไลโซล) ในการดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ 
กรณีพ้ืนที่ประสพภัยพิบัติ ให้กับสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 6 แห่ง ได้แก่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรค           
ที่ 2 นครสวรรค์, สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี, สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี,  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี,  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี และสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 

3. ติดตามการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนในจังหวัดระยอง นครศรีธรรมราช        
สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น กระบ่ี และชุมพร และถอดบทเรียนการดําเนินงานควบคุมป้องกันอหิวาตกโรค             
ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวลําภู  

4. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานอาหารปลอดภัยภายใต้ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
จังหวัด ปี พ.ศ. 2559  

5. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย โรคติดต่อทางอาหารและนํ้า                 
ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด เขตรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค ดังน้ี 

 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ       
 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า และพัฒนาองค์ความรู้       
ในการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้ อํานวยการโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์                  
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง และระดมความคิด              
เพ่ือจัดทําแนวทางในการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน โดยอาศัยแนวทาง
สําหรับครูเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนเป็นเคร่ืองมือ และใช้กิจกรรมพัฒนา              
ผู้เรียน เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า แบบบูรณาการในสถานศึกษา                  
(อีสานตอนบน) เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ : 

1. ความร่วมมือจากเครือข่ายในการดําเนินงานอย่างจริงจัง 

2. การดําเนินงานของเครือข่ายที่มีการบูรณาการกับโครงการอ่ืนๆ เช่น การกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อนํ้าดี  เป็นต้น 
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ปัญหาอุปสรรค :  

เน่ืองจากเกิดการระบาดของอหิวาตกโรคในพ้ืนที่หลายจังหวัด ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ . 2559 ช่วงเวลาดังกล่าวจึงมุ่งเน้นที่การดําเนินงานเพ่ือการควบคุมการระบาด               
ของอหิวาตกโรคในในพ้ืนที่จังหวัดที่เกิดการระบาดและจังหวัดที่คาดว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดการระบาด
เป็นหลักและงบประมาณสําหรับการดําเนินการตามแผนงานโครงการถูกปรับมาใช้เพ่ือสนับสนุน                    
การดําเนินการควบคุมการระบาดของอหิวาตกโรค ดังน้ัน จึงทําให้การจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
เพ่ือลดเหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนน้ัน ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด สามารถ
ดําเนินการได้เพียงบางส่วน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :   

ควรจัดระบบการติดตามผลการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษให้กับหน่วยงานพ้ืนที่ 
(สํานักงานป้องกันควบคุมโรค) เพ่ือให้เกิดการรายงานผลการดําเนินงานได้ครอบคลุมมากขึ้น 

 
  แผนงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (HFMD) 
1. กลุ่มศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็ก สํานักโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดประชุมพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  เมื่อ วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์                
พ.ศ. 2559 ณ ภูเขางามรีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทาง               
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม              
รวม 42  คน ประกอบด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย และสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 1 - 13 จํานวน 25 คน การประชุมครั้งน้ีมีการบรรยายเร่ือง (1) สถานการณ์โรคมือเท้าปากและ
โรคติดต่อในเด็ก เพ่ือกระตุ้นเตือนและเน้นยํ้ามาตรการการดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก             
ทั้งในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลรวมถึงในชุมชนด้วย (2) ทิศทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ             
ในศูนย์เด็กเล็กปี พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคในการ
ขับเคลื่อนงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ - ปลอดโรคในพ้ืนที่ (3) แนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็ก รวมท้ังสาธิตการเข้าใช้งานระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก 
เพ่ือเน้นให้เกิดการแจ้งเตือนโรคในศูนย์เด็กเล็กโดยครูผู้ดูแลเด็ก และช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์โรค             
มือเท้าปากและโรคติดต่อในเด็กในศูนย์เด็กเล็กอย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นกลไกหน่ึงในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีได้มีการอภิปรายเรื่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลร่วมกับกับผู้เข้าร่วมประชุม และได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และปัญหา/อุปสรรคของการ
ดําเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

2. ทบทวน/แก้ไขเน้ือหาแนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาล 
(สําหรบัครผููดู้แลเด็ก) และจดัพิมพ์จํานวน 1,000 ชุด เพ่ือขยายผลการดําเนินงานไปยังโรงเรยีนอนุบาล 

3. ปรบัปรุงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ E-Learning เพ่ือให้ครูศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้สนใจสามารถ
เรยีนรูเ้รือ่งการป้องกันควบคมุโรคติดต่อในศนูย์เด็กเลก็ได้ด้วยตนเอง  
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4. หารือร่วมกับผู้เช่ียวชาญในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและ             
โรงเรียนอนุบาล  

5. จัดทําหนังสือแจ้งไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรค และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้ตรวจสอบ แก้ไข
รายช่ือและข้อมูลศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน โดยได้ทําการบันทึกข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก 
จํานวน 18,000 แห่ง ในระบบฐานข้อมูลศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  

6. จากการติดตามสถานการณ์โรคมือเท้าปาก ในปี พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
พบผู้ป่วย 40,417 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 62.21 ต่อแสนประชากร และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย                 
เพ่ือเร่งรัดและติดตามผลการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในพ้ืนที่ กลุ่มศูนย์เด็กเล็ก                  
และโรคติดต่อในเด็ก สํานักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1, 4, และ 11 จึงได้            
ลงพ้ืนที่นิเทศติดตามในพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงและมีผู้เสียชีวิตใน 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ดังน้ี 

 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน  
 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และสุราษฎร์ธานี  
 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี  

ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ : 

1. บุคลากร เครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงาน  

2. หน่วยงานเครือขา่ยมกีารจัดสรรบุคลากรผูร้บัผดิชอบชัดเจน ทําใหก้ารประสานงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย 

ปัญหาอุปสรรค :  

1. ระบบรายงานเฝ้าระวังโรค (รง.506 ) ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเป็นรายศูนย์เด็กเล็ก จึงทําให้ต้อง             
รายงานข้อมูลผู้ป่วย เป็นรายตําบลแทน จึงไม่ทราบถึงการเกิดโรคในศูนย์เด็กเล็กอย่างแท้จริง 

2. เมื่อพิจารณาอตัราปว่ย อัตราตายยังไมล่ดลงอย่างชัดเจน โดยพบว่าประมาณร้อยละ 60 เป็นผูป่้วย เด็กอายุ 
ตํ่ากว่า 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนและในครอบครัวปกติไม่ได้อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  

1. ผลักดันให้ศูนย์เด็กเล็กมีกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย  
ระดับเขต ระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ัน จึงมีความ
จําเป็นต้องจัดต้ังทีมประเมินอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินอย่างต่อเน่ือง เพ่ือช้ีแจง              
แนวทางการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค รวมท้ังจัดทําแนวทางป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กสําหรับครู และผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะเร่ืองแนวทางควบคุมโรคมือเท้าปาก เพ่ือเน้น
ให้เกิดการแจ้งเตือนโรคในศูนย์เด็กเล็กโดยครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือให้มีกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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2. ควรพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากย่ิงขึ้น เพ่ือเน้น            
ให้เกิดการแจ้งเตือนโรคในศูนย์เด็กเลก็ โดยครผููดู้แลเด็ก ทําให้ทราบถงึสถานการณโ์รคมือเทา้ปากในศนูย์เด็ก
เลก็อย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นกลไกหน่ึงในการเฝา้ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. ขยายการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ - ปลอดโรคให้ครอบคลุมเด็กกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงขึ้น                     
(เด็กอายุ  0 - 5 ปี)  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน สร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในครอบครัวและชุมชนในการป้องกันควบคุมโรค 

 
 
  แผนงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ                

พ.ศ. 2548  
การพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ได้ดําเนินงานขับเคลื่อน ดังน้ี 

มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548  

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษและจัดทํารายละเอียด
ประกอบร่างอนุบัญญัติ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม               
พ.ศ . 2558 เพ่ือช้ีแจงแผนพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ และแนวทางการประเมินการพัฒนา             
สมรรถนะช่องทางฯ จํานวน 67 แห่ง และจัดทํารายละเอียดกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้เข้าประชุม ได้แก่ บุคลากรรับผิดชอบงานด่านควบคุมโรคติดต่อฯ สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 2, 5 - 6 และ 8 - 12 ผู้แทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                 
ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี ผู้แทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่             
กลุ่มขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเจ้าหน้าที่กลุ่มโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ สํานักโรคติดต่อทั่วไป รวมทั้งสิ้น 50 คน เป้าหมายจํานวนช่องทางฯ  67 แห่ง ที่ต้องได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน โดยมีสํานักงานป้องกันควบคุมโรค สนับสนุน 
การดําเนินงานพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาโดยมีแนวทางการติดตามประเมินผล ดังน้ี 
 ทีมประเมินภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาช่องทางฯ ร่วมกับทีมประเมินจากสํานักงานป้องกันควบคุม

โรค ประเมินช่องทางเข้าออกประเทศที่กําหนด  (IHR Designated PoE) เพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินจากองค์การอนามัยโลก โดยใช้คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักฯ (Core Capacities   
Assessment Tools: CCAT) การประเมินแบ่งออกเป็น การประเมินสมรรถนะช่องทางฯ และประเมิน
ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ  

 ช่องทางเข้าออกประเทศนอกเหนือจากข้อ 1 ให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรคสนับสนุน และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศโดยใช้คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักฯ 
(Core Capacities Assessment Tools: CCAT) และรายงานมายังสํานักโรคติดต่อทั่วไป  

 ช่องทางเข้าออกประเทศในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ส่วนกลางจะสุ่มประเมินความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน              
ด่านควบคุมโรคฯ โดยการประเมินแบบสัมภาษณ์และข้อเขียน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ ด้านอาหารปลอดภัย ด้านการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากพ้ืนที่ไข้เหลือง ด้านการควบคุม
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พาหะนําโรค ด่านควบคุมโรคฯ อ่ืนให้จัดทําแบบประเมินและส่งกลับมายังกลุ่มโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 

2. ภายหลังการประชุมได้จัดส่งเอกสารแผนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ และติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปยังสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-2, 5-6, 8-12               
ตามหนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ 0422.5/ว20 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 

3. ช่องทางเข้าออกประเทศ ดําเนินการประเมินตนเอง (Self assessment) โดยใช้คู่มือประเมินตนเอง:                
การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดนทางบก              
(Core Capacities Assessment Tool :CCAT) เ พ่ือพิจารณาสมรรถนะช่องทางฯที่มีอ ยู่ในปัจจุ บัน                
และสมรรถนะที่จําเป็นต้องพัฒนาต่อตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ด่านควบคุมโรคฯ                
ในส่วนกลาง 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าเรือกรุงเทพ ผลการ
ประเมินตนเองและวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะช่องทาง ปี พ.ศ. 2559  
โดยกําหนดกิจกรรมการพัฒนาฯ เช่น การซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศของช่องทาง  
การอบรมการควบคุมพาหะนําโรคให้แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของช่องทางเข้าออกประเทศ การตรวจร้านค้า
ภายในช่องทางเข้าออกประเทศ เพ่ือขอการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น และช่องทางเข้าออก
ประเทศในส่วนภูมิภาค ดําเนินการประเมินตนเองพร้อมจัดทําแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2559 ทั้ง 64 แห่ง 

4. สํานักโรคติดต่อทั่วไปและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ีมีด่านควบคุมโรคฯในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน เช่น  
 จัดสัมมนาวิชาการด่านควบคุมโรคแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ พ .ศ .  2559                  

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในช่องทางเข้าออกประเทศ                 
และเ พ่ิมพูนองค์ความรู้ ด้านโรคและภัยสุขภาพ  รวมทั้ งกฎหมายต่างๆ  ที่ เ ก่ียวข้องทั้ ง ใน                  
ประเทศ และระหว่างประเทศ และนําเสนอผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ                 
ทั้งรูปแบบโปสเตอร์ จํานวน 13 ด่าน และ 4 บูธนิทรรศการ (ได้แก่ ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด่านควบคุมโรคฯ สังกัดสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และด่านควบคุมโรคฯต้นแบบ ปี พ.ศ . 2558) ผู้ เข้าร่วมสัมมนา                  
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ ทั้งสิ้น 66 แห่ง ผู้บริหารช่องทาง IHR Designated  
PoE 18 แห่ง เจ้าหน้าที่ทหารเรือ คณะอนุกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด, ผู้บริหารกรมควบคุมโรค, บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน), บริษัท          
การบินไทย จํากัด (มหาชน) , บริษัทการบินกรุงเทพจํากัด (มหาชน),  ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ 
ด้านสาธารณสขุ (TUC) และผูแ้ทนสํานักต่างๆ รวมทัง้สิน้ 248 คน 

 จัดอบรมการดําเนินงานสุขาภิบาลเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 25  มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้เข้าอบรมจํานวน 50 คน 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ  พนักงานสายการบิน ผู้ประกอบการร้านอาหาร คลังสินค้า 
เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานดอนเมือง ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาลอาหาร การดําเนินการ
ด้านพาหะและแมลงนําโรค โดยมีผู้อํานวยการท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นประธานการประชุม              
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จากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากร้อยละ 74.07 
และส่วนใหญ่ไม่เคยรับการอบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 85.19 ต้องการอบรม      
เพ่ิมเติม ร้อยละ 44.44 ในเนื้อหาการอบรมด้านประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มากที่สุด            
ร้อยละ 86.67  ด้านเอกสารในการอบรมสอดคล้องกับหัวข้ออบรมคิดเป็นร้อยละ 82.96 วิทยากร
เปิดโอกาสให้ซักถามร้อยละ 88.15 ด้านการการอํานวยความสะดวกและอาหารมากที่สุดคิดเป็น    
ร้อยละ 90.37 

2. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศวิเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาเชิงโครงสร้างด้านอัตรากําลังเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ เสนอกรมควบคุมโรคเพ่ือพิจารณาจัดสรรตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนด     
โดยอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กรมควบคุมโรค 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศยุคที่ 5 ของระบบควบคุมโรค 
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะการปฏิบัติงาน        
ในการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศร่วมกับหน่วยงาน ตามบทบาทหน้าที่ของ (1) ผู้รับผิดชอบ
ช่องทางฯ  (2) เลขานุการช่องทางเข้าออกประเทศ  (3) ผู้บริหารด่านควบคุมโรคฯ ในระดับพ้ืนที่ และช้ีแจง
แนวทางการประเมินผลที่ผสมผสานระหว่างการประเมินตนเองและการประเมินโดยผู้ เ ช่ียวชาญ                     
จากภายนอก (Joint External Evaluations: JEE) รวมท้ังกิจกรรมเพ่ิมเติมที่สําคัญ ได้แก่ การประกาศ       
และกําหนดให้วันที่ 3 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันด่านควบคุมโรคฯ” การมอบรางวัลเกียรติยศ Best         
Practice และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในการดําเนินงานพัฒนาช่องทางฯ การมอบหมวกหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ (CDCU) ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 158 คน 

4. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเครือข่ายช่องทางเข้าออกประเทศในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานพัฒนาช่องทางฯ ระหว่างเจ้าหน้าที่ด่านควบคุม
โรคติดต่อฯ ส่วนกลาง และช่องทางเข้าออกประเทศ พรมแดนบ้านพุนํ้าร้อน จ.กาญจนบุรี วันที่ 1 - 2 
กันยายน พ.ศ. 2559 และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการประสานงาน การสื่อสารระหว่างบุคลกรทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร กระบวนการทํางานเป็นทีม รวมทั้งการกําหนดแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายที่มั่นคง
และยั่งยืน เพ่ือให้การดําเนินงานในการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาฐานข้อมูลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ สามารถ
รายงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การควบคุมพาหะนําโรค และการดําเนินงาน
ด้านสุขาภิบาล  (ยานพาหนะและส่ิงแวดล้อม)  หรือเหตุการณ์ความผิดปกติด้านสาธารณสุขภายใน             
ช่องทางเข้าออกฯ ในระบบฐานข้อมูลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (http://203.157.41.192/
pagth/index.php) 

6. การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยการฝึกซ้อมแผน   
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ของช่องทางเข้าออกประเทศ หรือการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบัน เช่น             
 ช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง ดําเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเช้ือไวรัสซิกา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยการ
ฝึกซ้อมแบบ table top เพ่ือซักซ้อความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารของแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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และการฝึกซ้อมปฏิบัติจริงในบริเวณที่มีการกําหนดไว้ตาม scenario แบบ partial  
 ช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ดําเนินการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเช้ือ              
ไข้หวัดนก ณ กองบริการ ฝ่ายการร่องนํ้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 
15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559   

 ช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยาน             
ดอนเมือง ดําเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส 
เป็นการฝึกซ้อมแบบ table top เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559  

มาตรการที่ 2  ติดตาม สนับสนุนและประเมินการดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ 
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548  

1. การประเมินความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สายงานวิชาการ และสายงานสนับสนุน               
ในด่านควบคุมโรคติดต่อฯ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด จํานวน 70 คน ตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ  พ.ศ. 2558 ใน 4 ด้าน (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ในแต่ละด้าน) พบว่า  
 ด้านการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรค หรือพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ (โรคไข้เหลือง) 

และภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ร้อยละ 72.86 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเด็นที่ต้อง
พัฒนาเพ่ิมเติม คือ ด้านภาษาอังกฤษ และการเก็บรักษาวัคซีนไข้เหลือง  

 ด้านการจัดการและควบคุมพาหะนําโรค เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ร้อยละ 68.57  ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประเด็นที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม คือ หลักการสําคัญในการจัดทําโครงการควบคุมพาหะนําโรค
ภายในช่องทางฯ 

 ด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ร้อยละ 33.33  ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม คือ รายละเอียดของการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 

 ด้านการดําเนินงาน ณ  ช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548  
เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ร้อยละ 91.43  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม คือ 
รายละเอียดของระดับของการพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ตาม IHR 2005  

2. การประเมินการดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ โดยทีมประเมินจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรค              
ที่รับผิดชอบ และทีมประเมินจากส่วนกลาง (ดําเนินการการสุ่มประเมิน) โดยใช้คู่มือประเมินตนเอง:             
การพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก               
(Core Capacities Assessment Tool: CCAT) ผลการประเมินดังน้ี  
 ประเมินการดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศฯ  โดยทีมประเมินจากส่วนกลาง 

ติดตามและประเมินช่องทางเข้าออกประเทศที่กําหนด (IHR Designated PoE) จํานวน 7 แห่ง  
ได้แก่ ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่า
อากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานกระบ่ี พบว่า การดําเนินงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศฯ 
จากการประเมินเมื่อปี พ.ศ. 2556 ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน แต่ยังคงต้องพัฒนาต่อเน่ือง             
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ในด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการส่งต่อผู้เดินทางสงสัยป่วย ระบบการจัดสิ่งแวดล้อมที่มี
เอกสารหลักฐานชัดเจน รวมท้ังการซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ของช่องทางเข้าออกประเทศ ให้ครอบคลุม                 
5 ภัยสุขภาพ ได้แก่ โรคติดเช้ือ โรคติดต่อจากสัตว์และคน อาหารปลอดภัย สารเคมี สารกัมมันตรังสี
และนิวเคลียร์ 

 ประเมินการดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ โดยทีมประเมินจากสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ และสํานักโรคติดต่อทั่วไป ประเมินช่องทางเข้าออกประเทศ
เป้าหมาย 67 แห่ง ผลการประเมิน พบว่า ช่องทางเข้าออกประเทศที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 
(คะแนนประเมิน CCAT มากกว่าร้อยละ 50) จํานวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.6 ของจํานวนช่อง
ทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย และช่องทางเข้าออกประเทศที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
กําหนด จํานวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.4 ของจํานวนช่องทางเข้าออกประเทศเป้าหมาย 

ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ : 

1. การดําเนินงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ มีกรอบการดําเนินงานชัดเจนตามมาตรฐานสากล                
(กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 )  

2. มีการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ 

3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีกลไกลการพัฒนางานเฝ้าระวังโรคที่ชัดเจน โดยกําหนดให้มี
คณะทํางานช่องทางเข้าออก ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคท่ีช่องทางเข้าออก
ประเทศอย่างชัดเจน 

4. หน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง มีความเข้าใจ และให้การสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะ
ช่องทางมากขึ้น เน่ืองจากเป็นการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ปัญหา อุปสรรค :  

1. มีการระบาดของโรค เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคโปลิโอสายพันธ์ุวัคซีนในประเทศ    
เพ่ือนบ้าน เป็นต้น ทําให้ต้องระดมทรัพยากร และงบประมาณในการดําเนินการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง 
ผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกประเทศ  

2. งานนโยบายเร่งด่วน ทําให้ต้องปรับแผนการดําเนินงานตามนโยบาย ทําให้ต้องปรับกิจกรรมและ
งบประมาณเพ่ือดําเนินงาน ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดหรือเกิดความล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 

 การดําเนินงานเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ควรมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน และกําหนดงบประมาณ 

 
  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษ 

 ภายใต้นโยบายของรัฐบาลได้กําหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างฐานการผลิต
เช่ือมโยงกับอาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน โดยใช้กลยุทธ์การสร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เน้นบริเวณชายแดนใช้
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ประโยชน์จากการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์ การลงทุน            
และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเน่ืองของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน            
และจัดระเบียบพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน โดยการบริหารแรงงานต่างด้าว และอื่นๆ ที่จําเป็นผ่านการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หัวหน้า              
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             
เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกําหนดให้มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดต้ัง 
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็น 2 ระยะ ระยะแรก จํานวน 5 พ้ืนที่ ประกาศเม่ือวันที่ 19 มกราคม               
พ.ศ. 2558 ได้แก่ (1) พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตาก (2) พ้ืนที่ชายแดนสระแก้ว (3) พ้ืนที่ชายแดนตราด              
(4) พ้ืนที่ชายแดนมุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และระยะที่สอง จํานวน 5 พ้ืนที่ ประกาศ                 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  พ.ศ. 2558  ได้แก่  (6) ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี (7) ชายแดนจังหวัดเชียงราย                
(8) ชายแดนจังหวัดหนองคาย (9) ชายแดนจังหวัดนครพนม และ (10) ชายแดนจังหวัดนราธิวาส รวมท้ังสิ้น       
10 จังหวัด การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษจะนํามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และคาดว่า
จะมีประชากรที่เคลื่อนย้ายเขา้-ออก  ในจังหวัดดังกล่าวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว การหลั่งไหลของแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งจะส่งผลต่อผู้รับบริการด้านสาธารณสุขที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต นอกจากน้ีการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งมีกิจการอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมทั้งหมด 13 ประเภทในพ้ืนที่ หากระยะต่อไปมีความก้าวหน้า             
ของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น หน่วยงานสาธารณสุขต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับ
ผลกระทบจากปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความพร้อมในการรองรับ               
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขด้านโรคติดต่อ และภัยสุขภาพ
มากขึ้น กรมควบคุมโรคได้มีบทบาทในการจัดระบบสนับสนุนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค                
และภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
และพัฒนาจังหวัดชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมายให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ได้ตาม
มาตรฐาน IHR 2005 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของด่านบริการผ่านแดนที่ได้มาตรฐาน
ให้สามารถรองรับโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสําคัญ และเตรียมพร้อมรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้
กําหนดกรอบการดําเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็น 4 ระดับ ได้แก่  

1. ระดับการประสานงานระหว่างประเทศ เน้นประเด็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  

2. ระดับช่องทางเข้าออกประเทศ เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างด่าน บุคลากร ระบบการจัดการ และการรายงาน
ข้อมูล โดยให้มีความเช่ือมโยงกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

3. ระดับจงัหวัด เน้นการพัฒนา 10 จงัหวัดสขุภาพชายแดน ในเขตเศรษฐกจิพิเศษ ใหม้ศีกัยภาพในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคได้มาตรฐานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และวาระความมั่นคง             
ด้านสุขภาพโลก  

4. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเท่ียว  (Travel Medicine Clinic) โดยผลักดันให้เกิดการจัดต้ัง   
คลนิิกเวชศาสตรก์ารเดินทางและการทอ่งเท่ียวในเขตเศรษฐกจิพิเศษ เพ่ือใหส้ถานบรกิารมีความพร้อมในการ
ให้บริการคําแนะนํา ตรวจ ดูแล รักษาแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรอง ให้วัคซีน        
และการประเมนิความเสีย่งจากการเดินทางทอ่งเทีย่ว เป็นต้น ในระยะยาวได้กําหนดเป้าหมายให้มีการจัดต้ัง
คลนิิกเวชศาสตรฯ์ อย่างน้อย 10 แหง่ เพ่ือใหค้รอบคลมุทกุจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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มาตรการ/กิจกรรมสําคัญ ในส่วนที่สํานักโรคติดต่อทั่วไปรับผิดชอบ มีดังนี้ 

1. การพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

เป้าหมายที่กําหนด :  

 ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างน้อย 18 แห่ง จาก 23 แห่ง (ร้อยละ 80) 
มีการพัฒนาสมรรถนะได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด  

ผลการดําเนนิงาน :  

 ทมีประเมนิจากสํานักงานป้องกันควบคมุโรคทีอ่ยู่ในพ้ืนทีร่บัผดิชอบดําเนินการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะ
ช่องทางฯ ทั้ง 23 แห่ง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้คู่มือประเมินตนเอง : การพัฒนาสมรรถนะหลักของ
ช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดนทางบก (Core Capacities Assessment 
Tool: CCAT) ผลการประเมินพบว่า มีช่องทางฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนด (คะแนนมากกว่าร้อยละ 
50 ของคู่มือ CCAT) จํานวน 22 แห่ง (ร้อยละ 95.6) โดยช่องทางที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ คือ ช่องทางเข้าออก
ประเทศพรมแดนบ้านพุนํ้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เน่ืองจากช่องทางฯ ดังกล่าวได้ประกาศเป็นจุดผ่านแดน
ถาวรเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทําให้ต้องมีการดําเนินงานพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้งระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบการป้องกันควบคุมโรคท่ีบริเวณช่องทางเข้าออกประเทศตามข้อกําหนดของกฎอนามัย
ระหว่างประเทศต่อไป 

กิจกรรมดําเนินงานที่สําคัญ : 

1. สํานักโรคติดต่อทั่วไปและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่มีด่านควบคุมโรคฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดําเนินการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์                
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับช่องทางเข้าออกประเทศ ทั้ง 23  แห่ง ดังน้ี 
1.1   การสนับสนุนครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ เช่น กล้องเทอร์โมสแกน กล้องจุลทรรศน์ รถเข็นชนิดน่ัง                   

โต๊ะเก้าอ้ีสํานักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน และเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM                   
ชนิดมือถือ เป็นต้น 

1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด่านฯ และพัฒนาเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
 จัดสัมมนาวิชาการด่านควบคุมโรคแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559          

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในช่องทางเข้าออก  ประเทศ 
และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ และมีการนําเสนอผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าทีด่านควบคุมโรคติดต่อ
รูปแบบโปสเตอร์ และบูธนิทรรศการ  

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศยุคที่ 5           
ของระบบควบคุมโรค เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ ทักษะการปฏิบัติงานในการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ร่วมกับ
หน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประเทศ เลขานุการช่องทาง             
เข้าออกประเทศ  และผู้บริหารด่านควบคุมโรคติดต่อ ในระดับพ้ืนที่ พร้อมทั้งช้ีแจงแนวทางการ
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ประเมินผลที่ผสมผสานระหว่างการประเมินตนเองและการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 
(Joint External Evaluations : JEE) และมีกิจกรรมเพ่ิมเติมที่สําคัญ ได้แก่ การประกาศและ
กําหนดให้วันที่ 3 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันด่านควบคุมโรคฯ” การมอบรางวัลเกียรติยศ  Best 
Practice และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในการดําเนินงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ  

 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานพัฒนาช่องทางฯ ระหว่างเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค 
ส่วนกลางและช่องทางฯ พรมแดนบ้านพุนํ้าร้อน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน                 
พ.ศ. 2559 และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการประสานงาน การสื่อสารระหว่างบุคลกร                
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และกระบวนการทํางานเป็นทีม รวมท้ังการกําหนดแนวทาง       
ในการพัฒนาเครือข่ายที่มั่นคงและย่ังยืน เพ่ือให้การดําเนินงานในการพัฒนาช่องทางเข้าออก
ประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาฐานข้อมูลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ 
รายงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การควบคุมพาหะนําโรค              
และการดําเนินงานด้านสุขาภิบาล (ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม) หรือเหตุการณ์ความผิดปกติ 
ด้านสาธารณสุขภายในช่องทางฯ ในระบบฐานขอ้มูลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

 พัฒนาสมรรถนะเพ่ือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ เช่น การฝึกซ้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของช่องทางเข้าออกประเทศ การทบทวนเพ่ือปรับปรุง
แผนให้เป็นปัจจุบัน 

2. การประเมินความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ    
10 จังหวัด ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 (IHR2005) ทั้งสายวิชาการ และสายงาน
สนับสนุน จํานวน 70 คน 4 ด้าน (คะแนนผ่านเกณฑ์ คือ ร้อยละ 80) พบว่า  

 ด้านการเฝา้ระวัง คดักรองผูเ้ดินทางทีม่าจากเขตติดโรค หรือพ้ืนที่ทีไ่ด้รบัผลกระทบ (โรคไขเ้หลือง) 
และภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ร้อยละ 72.86 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเด็น    
ที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม คือ ด้านภาษาอังกฤษ และการเก็บรักษาวัคซีนไข้เหลือง 

 ด้านการจัดการและควบคุมพาหะนําโรค เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ร้อยละ 68.57 ผ่านเกณฑ์  
การประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม คือ หลักการสําคัญในการจัดทําโครงการควบคุม    
พาหะนําโรคภายในช่องทางเข้าออกประเทศ 

 ด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย เจ้าหน้าที่ ด่านควบคุมโรคฯ ร้อยละ 33.33          
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม คือ รายละเอียดของการจัดการสุขาภิบาล
อาหาร 

 ด้านการดําเนินงาน ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548  
เจ้าหน้าที่ ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ ร้อยละ 91.43 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเด็นที่ต้อง           
พัฒนาเพ่ิมเติม คอื รายละเอียดของระดับของการพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ตาม IHR 2005 
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2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic)  

เป้าหมายที่กําหนด :  

 จัดต้ังคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 5 แห่ง 

ผลการดําเนินงาน :  

 ในปี 2559 ได้มีการจัดต้ังคลินิกเวชศาสตรก์ารเดินทางและท่องเท่ียวในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จํานวน 5 แห่ง ได้แก่  

 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ จังหวัดสงขลา  
 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 คลินิกเวชศาสตรก์ารเดินทางและท่องเทีย่ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จงัหวัดเชียงราย 
 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 
 คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

กิจกรรมดําเนินงานที่สําคัญ : 

1. จัดทําแนวทางการการดําเนินงานในคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2559 

2. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์การเดินทางเเละท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายทางการ
แพทย์และสาธารณสขุ  

3. ประชุมคณะทํางานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 
แขนงเวชศาสตรก์ารเดินทางและทอ่งเทีย่ว และหารอืพัฒนาแนวทางดําเนินงานการจดัการเรยีนการสอน 

4. จัดทําแผ่นพับความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนและหลังการเดินทางท่องเที่ยว และวิดีทัศน์พัฒนางาน                    
เวชศาสตรก์ารเดินทางและท่องเที่ยว Traveler’s health สนับสนุนไปยังจังหวัดที่มีคลินิกเวชศาสตร์ฯ       

5. จัดทําโปรแกรมฐานข้อมลูงานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  

 

3. การพัฒนาความร่วมมือเพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ภายใต้แนวคิดสุขภาพ
หนึ่งเดียว (One Health) ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ              
เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดเชียงราย (อําเภอเชียงของ เชียงแสน และแม่สาย) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของจังหวัดในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานประกอบด้วย
การประชุมหารือเก่ียวกับการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างผู้เช่ียวชาญ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างแนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ ประชุมแกนนําด้าน
สาธารณสุขและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของจังหวัดเพ่ือรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์                  
สร้างรูปแบบการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่เหมาะสม และถ่ายทอดไปยังพ้ืนที่อ่ืนต่อไป  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  220 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้จัดการแผนงาน นักวิชาการ และบุคลากร
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ที่รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้าจากอําเภอเชียงของ เชียงแสน และแม่สาย จังหวัดเชียงราย กิจกรรมการ
ประชุมประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การติดตามผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์           
และท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับบทบาท National Health Authority (NHA) ด้านการพัฒนาระบบกลไก     
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการติดตามประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค      
ระดับพ้ืนที่ 

2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย One Health เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และโรคเลปโตสไปโรสิส เมื่อวันที่     
9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันดูแล
รักษาผู้สัมผัสโรคอย่างถูกต้องตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความสําคัญกับการบันทึกข้อมูล  
และนําข้อมูลมาใช้ในการป้องกันควบคุมโรค นอกจากน้ียังเป็นการติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวัง               
การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส พัฒนาเครือข่าย
ผู้เช่ียวชาญโรคเลปโตสไปโรสิส ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการและการป้องกัน  

ควบคุมโรค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 294 คน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากร
สาธารณสุข จากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 และ 12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล 
นครศรีธรรมราช กระบ่ี ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี  

ปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ : อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ด่านป้องกัน
ควบคุมโรคยังไม่เพียงพอ และด่านหลายแห่งยังต้องปรับปรุงการจัดพ้ืนที่ เช่น ห้องคัดกรอง เป็นต้น 

2. การจัดต้ังคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว : ยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และ
นักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์การเดินทาง             
และท่องเที่ยว 

  
การตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ 

ณ ด่วนควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศ 
พิธีเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว 

โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
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ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ือแก้ปัญหาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบางแห่งมีกรอบอัตรากําลังไม่เพียงพอ ดังน้ัน       
กรมควบคุมโรค จึงได้อนุมัติกรอบอัตรากําลัง ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ให้กับด่านควบคุม   
โรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ จํานวน 22 ตําแหน่ง ส่วนการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของด่านฯ               
ให้มีความพร้อมและเป็นไปตามมาตรฐานของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ยังคงต้องพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 

2. จัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระยะยาวและดําเนินการต่อเน่ือง 

3. จัดหลักสูตรแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว         
อย่างต่อเน่ือง และจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านเวชศาสตรก์ารเดินทางและทอ่งเทีย่ว  เพ่ือรองรับการ
ผลิตแพทย์และบุลากรทางการแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญดังกล่าว 

4. ติดตามประเมินผลแผนบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสรุปบทเรยีนเพ่ือวางแนวทางการพัฒนาต่อไป 

 
  แผนงานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายควบคุมโรคติดต่อฉบับเดิม คือ 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่า              
ที่เคยเป็นมา ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อที่อุบัติซ้ํา จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย                
ทีเ่ก่ียวกับการเฝา้ระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนด
ในกฎอนามัยระหว่างประเทศ โดยทีพ่ระราชบัญญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่วันที ่ 
8 กันยายน พ.ศ. 2558 และมผีลใช้บังคบัเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา 

การดําเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สํานักโรคติดต่อทั่วไปปฏิบัติหน้าที่              
เป็นสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานกลางระหว่างหน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพ่ือจัดทําและถ่ายทอดนโยบาย ระบบ แนวทาง
ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 สู่หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

2. จัดทําและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ฉบับปี พ.ศ. 
2559 - 2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากการประชุม
คณะรัฐมนตรีครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สู่หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

3. จัดทําอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จํานวน 23 ฉบับ 
(กฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 11 ฉบับ ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 2 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จํานวน 5 ฉบับ และประกาศ          
กรมควบคุมโรค จํานวน 1 ฉบับ) ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
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แห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และในอนุบัญญัติจํานวน 23 ฉบับน้ัน ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว จํานวน 6 ฉบับ โดยได้ดําเนินการเผยแพร่แล้ว ได้แก่ 
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2559  
  

 

  

 
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาต ิ

โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 
การจัดทํานโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ  
แผนปฏิบตัิการและกฎหมายลําดบัรอง  

ภายใต้พระราชบญัญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 
  

 

  

 

การประชุมถ่ายทอดนโยบาย ระบบ สู่ระดับจังหวัด 
 
 

ร่วมเป็นวิทยากรในการช้ีแจงถ่ายทอด 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สู่ระดับพื้นท่ี 
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 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแต่งต้ัง วาระ
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 

 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ. 2559 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559 

4. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง จํานวน 4 ฉบับ โดยร่วมดําเนินการกับศูนย์กฎหมาย  
กรมควบคุมโรค 

5. ดําเนินการสรรหากรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแหง่ชาติ และเสนอรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุขลงนามแล้ว ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 1279/2559 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

6. ประสานและดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด้านวิชาการ  

7. ประชุมช้ีแจงถ่ายทอดสื่อสารพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่              
ที่เก่ียวข้อง  

8. จัดประชุมมอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ หรือ
โรคระบาด พ.ศ. 2559 – 2561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สู่ระดับจังหวัด โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งและผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร   

9. จัดทําและเผยแพร่สื่อ/องค์ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผ่านทางช่องทาง            
การสื่อสารต่างๆ และจัดทําคําแปลพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นฉบับภาษาอังกฤษ 

10. สื่อสารและผลักดันให้เกิดการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  

ปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน 

1. ยังไม่มีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามอนุบัญญัติที่ออกใหม่ ส่งผลให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติและ
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. บทบัญญัติบางประการเป็นเร่ืองใหม่ การทําความเข้าใจและการตีความทางกฎหมายของผู้ปฏิบัติ มีความ
หลากหลาย 

3. การดําเนินงานมีข้อจํากัดด้านกรอบระยะเวลาที่บังคับด้วยตัวกฎหมาย 

4. การดําเนินงานเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานและมีขั้นตอนในการดําเนินงานท่ีซับซ้อน ส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดําเนินงานบางกิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานหลักเร่งดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับอนุบัญญัติ 

2. จัดอบรมหลักสูตรครู ก. ครู ข. โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นิติกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน
โดยตรง เพ่ือการแปลงกฎหมายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในระดับพ้ืนที่ 

3. วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารที่ เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซ้ําซ้อน และหน่วยงานหลักที่ เ ก่ียวข้องส่งข้อมูล                  
เข้าหน่วยงานกลางเพ่ือให้ผู้รับการประสานจากพ้ืนที่สามารถให้ข้อมูล ให้คําปรึกษา และตอบข้อสงสัย          
ได้ในจุดเดียว 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมการติดตามและประเมินผลการดําเนินการภาพรวมของ
ประเทศ 

 
  การพัฒนางานเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel medicine) 

 ปัจจุบันมีผู้เดินทางท่องเที่ยวและเดินทางระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เจ็บป่วยและภาวะสุขภาพของผู้เดินทาง เช่น โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ ปัญหาด้านสุขอนามัย สุขภาพประจําตัวของผู้เดินทาง และอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น จากข้อมูลองค์การการ
ท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (World Tourism Organization: UNWTO) พยากรณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2020 
จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จํานวน 1,600 ล้านคน และมีแนวโน้มปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

   

   

   
เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค จํานวน 10  แห่ง 
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ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียแปซิฟิก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีนักท่องเท่ียวมากถึง 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก สําหรับประเทศไทยจากการ
ประเมินสถิติผู้เดินทางท่องเที่ยวเข้าออกประเทศไทย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันมีประมาณ 35 ล้านคน
ต่อปีนอกจากกลุ่มดังกล่าวแล้ว ยังมีกลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มแรงงาน ที่ต้องเดินทางไปมาอยู่ตลอด 

 ปัจจุบันมีหลายประเทศเร่ิมให้ความสําคัญและให้การส่งเสริมเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และเน่ืองจากการเดินทางระหว่างประเทศ มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการ
เจ็บป่วยและภาวะสุขภาพได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ลักษณะเฉพาะตัวของผู้เดินทาง ประเภทของการ
เดินทาง การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และความเสี่ยงดังกล่าวอาจเพ่ิมขึ้นในท่ีที่มี
สุขาภิบาลไม่เพียงพอ การบริการทางการแพทย์ไม่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งอุบัติเหตุก็เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย
และการตายที่พบมากในผู้เดินทาง และการป้องกันไม่ให้เป็นโรคติดต่อก็เป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งโรคดังกล่าวน้ีล้วนเป็น
โรคและภัยสุขภาพที่สามารถบริหารจัดการและป้องกันได้ ถ้ามีความรู้และเข้าใจและเตรียมตัวเป็นอย่างดี  

 กรมควบคุมโรค จึงได้พัฒนาต้นแบบคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel medicine 
Clinic) เพ่ือให้บริการให้คําปรึกษาทั้งในเรื่องวัคซีนป้องกันโรค ได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการ
เดินทางก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง ให้สามารถปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสําหรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทาง
ระหว่างประเทศ และนอกจากนี้ต้องพัฒนาคลินิกดังกล่าวฯ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด มีการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาและการสอบสวนโรค การศึกษาวิจัยรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที่ยวและการจัดอบรมแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเดินทาง   

มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการ  
1. จัดต้ังคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานตามแนวทางกรมควบคุมโรค   
2. พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
3. พัฒนาองค์ความรู้ และสนับสนุนวิชาการด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่าย

และมหาวิทยาลัย  
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและจัดอบรมแพทย์ด้านเวชศาสตร์             

การเดินทาง   

ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทําแนวทางการการดําเนินงานในคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2559 
2. ในปี พ.ศ. 2559 ได้ต้ังเป้าหมายจัดต้ังคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียวที่ได้มาตรฐาน          

ตามแนวทางกรมควบคุมโรคกําหนด จํานวน 10 แห่ง ทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้ขยายไปยัง               
จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก โดยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดสงขลา เชียงราย 
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และยะลา ส่วนจังหวัดท่องเที่ยวที่สําคัญได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และสุราษฏร์ธานี 

3. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์การเดินทางเเละท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค เพ่ือพัฒนาบุคลากรกรม
ควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางเเละการท่องเท่ียว ให้พร้อมปฏิบัติงานในคลินิกเวชศาสตร์การ
เดินทางเเละท่องเที่ยว และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการร่วม
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พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรงานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วม
ดําเนินการ ได้แก่ สถาบันบําราศนราดูร สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 สํานักงานสาธารรณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ ตาก หนองคาย และสงขลา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลหนองคาย              
และตาก และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. ประชุมคณะทํางานเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว  

5. ประชุมคณะทํางานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงเวชศาสตรก์ารเดินทางและทอ่งเทีย่ว เพ่ือหารอืพัฒนาแนวทางดําเนินงานการจัดการเรยีนการสอน 

6. จัดทําแผ่นพับความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนและหลังการเดินทางท่องเที่ยวและวีดีทัศน์พัฒนางาน               
เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Traveler’s health) สนับสนุนไปยังจังหวัดที่มีคลินิกเวชศาสตร์  
การเดินทางและท่องเที่ยว 

7. ดําเนินการประสานถ่ายทอดนโยบายและช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานของคลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที่ยวให้กับ โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาล
แม่สาย จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 

8. นิเทศติดตามการดําเนินงานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียวของสถานบริการสาธารณสุข              
ในพ้ืนที่ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ภาคอีสาน (จังหวัดหนองคาย) และภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย                 
และเชียงใหม่) 

9. จัดทําโปรแกรมฐานข้อมูลงานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสนับสนุนไปยังจังหวัดที่มีคลินิก             
เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  

ปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

1. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน            
แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  

2. ผู้รับบริการของคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวยังมีจํานวนไม่มาก 

ข้อเสนอแนะ 

1. สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เพ่ิมการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น แก่บุคลากรทางการแพทย์ 
นักวิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่ที่มีการจัดต้ังคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รวมท้ัง
พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง 

2. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในพ้ืนที่ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
เพ่ือให้มีการใช้บริการมากขึ้น 
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  การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการบริหารจดัการคลังวัคซีนสํารอง                         
เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค 

1.  การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   

สํานักโรคติดต่อทั่วไปได้ดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพ่ือสนับสนุนให้กับหน่วยงานเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง ดังรายการต่อไป  
 วัคซีน จํานวน 8 รายการ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น     

วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี (HPV) วัคซีนป้องกันโรค   
ติดเช้ือไวรัสโรต้า (Rota) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนป้องกัน           
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุซีกโลกใต้ และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุซีกโลกเหนือสําหรับ            
ผู้แสวงบุญ (อุมเราะห์) 

 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ Albendazole 200 มิลลิกรัม, Praziquantel 
600 มิลลิกรัม และผงน้ําตาลเกลือแร่ (ORS) 

 วัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 9 รายการ ได้แก่ ชุดนํ้ายาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด ชุดนํ้ายาตรวจภูมิคุ้มกัน
โรคหัดเยอรมัน ชุด Supplement นํ้ายาสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสหัด - หัดเยอรมัน นํ้ายาเพ่ิม
จํานวนสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR และตรวจลําดับเบสของสารพันธุกรรมเช้ือโรคหัด-หัดเยอรมัน 
สไลด์ถาวรตัวอย่างไข่หนอนพยาธิ ชุดรีฟิลตรวจและนับไข่หนอนพยาธิ ตลับใส่อุจจาระตรวจหา
หนอนพยาธิ และวัสดุวิทยาศาสตร์สําหรับสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคฯให้ทีมปฏิบัติงาน
โครงการฯ และสําหรับตรวจหาพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธี Modified Kato Katzฯ 

 เวชภัณฑ์อ่ืนๆ จํานวน 21 รายการ ได้แก่ ยาชุดเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรค คลอรีนเม็ด 2.5 กรัม 
รองเท้าป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ 50 กรัม เจลล้างมือ 450 กรัม 
หน้ากาก N95 ชนิดมีวาล์วใช้ครั้งเดียว หน้ากาก N95 ชนิดไม่มีวาล์ว ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แว่นครอบตา
แบบใส ไม่มีสี (Goggles) ชุดป้องกันร่างกาย (Disposable Safety coverall) ใช้ครั้ งเดียวทิ้ง                
เสื้อกาวน์กันนํ้าแบบใช้แล้วทิ้ง กระบังหน้าแบบใส ไม่มีสี (Face shield) ใช้ครั้งเดียว ถุงมือยาง
ธรรมชาติ ใช้ครั้งเดียว เบอร์ S M และ L ถุงมือยางสังเคราะห์ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง วัสดุสําหรับปิดคลุม
ศีรษะและลําคอ (Hood) ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ถุงสําหรับสวมขาชนิดยาวถึงน่อง (Leg covering)  ใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง รองเท้าบูท  (Boot) ถุงหุ้มรองเท้า (Shoe covering) ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเอ๊ียมพลาสติกใส                
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง  

2. การบริหารจัดการคลังวัคซีนสํารองเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค ได้มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและผู้รับผิดชอบทั้งส่วนกลางและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 13 แห่ง 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ผลการอบรม พบว่า 
เภสัชกรและผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังวัคซีนทั้งหมด 35 คน มีความรู้เพ่ิมขึ้นภายหลังการอบรม              
เชิงปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 100 

2. ประเมินคลังวัคซีนสํารองของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคระดับภาค จํานวน 3 แห่ง ดังน้ี 
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 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์ในทกุหวัขอ้ รวมท้ังการ
จัดทําแผนประคองกิจการ (BCP) เพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านวัคซีนเรียบร้อยแล้ว 

 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 
 สํานักงานป้องกันควบคมุโรคที ่12 สงขลา   

3. จัดซื้อ/ซ่อมบํารุงวัสดุอุปกรณ์สําหรับการบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 
 อุปกรณ์ BATTERY CHARGER 24 โวลท์ 5A พร้อมการตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบ 
 อุปกรณ์เตือนภัย (Alarm) สําหรับผู้ติดอยู่ในห้องเย็น 
 อุปกรณ์ไดสตาร์ทของเคร่ืองป่ันไฟสําหรับคลังวัคซีน  
 กระป๋องพลาสติกปราศจากเช้ือสําหรับเก็บปัสสาวะผู้ต้องสงสัยป่วยโรคไข้ ZIKA สําหรับการตรวจ

วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธี RT-PCR  

4. จัดส่งวัคซีนและเวชภัณฑ์สําหรับโครงการนําร่องการให้บริการวัคซีนป้องกันไวรัส HPV จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า จังหวัดสุโขทัยและเพชรบูรณ์ นอกจากน้ีได้มีการจัดส่ง
วัคซีนและเวชภัณฑ์สําหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสําหรับการควบคุมโรคที่สําคัญ ได้แก่ โรคระบบทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง ได้จัดส่ง PPE และการระบาดของโรคอหิวาตกโรคได้จัดส่งคลอรีนเม็ด และชุด
ทดสอบคลอรีนในน้ําให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่ รวมถึงได้ส่งวัคซีนสําหรับควบคุมโรคโปลิโอตามจังหวัด            
แนวชายแดน เป็นต้น 

5. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อวัคซีน 4 ชนิด และเวชภัณฑ์ชุดป้องกันร่างกาย (PPE) โดยวิธีประกวด
ราคา (e-bidding) รวมทั้งหมด 5 รายการ จํานวน 10 ครั้ง เน่ืองจากมีคณะกรรมการรายการละ 2 ชุด 
คือ คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ และ กรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ โดยปัจจุบันได้ดําเนินการ
ประชุมไปแล้วครบถ้วนตามเป้าหมายที่กําหนด 

ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ : 
ส่วนกลางควรมีการกําหนดตัวช้ีวัด และเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้พ้ืนที่ดําเนินงานเป้าหมาย
เห็นความสําคัญ และปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกัน 

ปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

1. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคบางแห่งไม่ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังวัคซีน      
ที่ชัดเจน  

2. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยเฉพาะงบประมาณส่วนกลางของกรมควบคุมโรค กรณีเผชิญเหตุ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่จําเป็นต้องจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ 
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  การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการองคก์ร สํานักโรคติดต่อทัว่ไป ปี 2559 

1. การพัฒนากลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผล ได้ดําเนินการ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักโรคติดต่อทัว่ไป ประจําปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 11 โครงการใหญ่ 
ภายใต้ผลผลิตที่ 1, 2, 3, 5, 7 และ 9 รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 154,572,500 บาท 
แบ่งเป็น งบดําเนินงานโครงการ จํานวน 4,116,900 บาท และค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จํานวน 
113,406,600 บาท 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยดําเนินการ ดังน้ี เมื่อ
วันที่ 4- 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมทับขวัญ  รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนนทบุรี       เพ่ือ
สง่เสริมให้บุคลากรของสํานักโรคติดต่อทัว่ไป มคีวามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับกระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธ์ และ
มีส่วนร่วมในการทบทวนวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป  

3. จัดทําคําของบประมาณ  ปี  พ .ศ .  2560 ในส่วนที่สํ า นักโรคติดต่อทั่ ว ไปรับผิดชอบ  จํานวน 
223,797,350 บาท  
 งบดําเนินงาน ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ภายใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ (3 โครงการ) 

แผนการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย (3 โครงการ) และแผนงานตาม Function กรมควบคุมโรค                    
(9 โครงการ) 

 งบลงทุน จํานวน 17 รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 
17 รายการ และครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทข้ึนไป จํานวน 1 รายการ 

4. ทบทวนค่าเป้าหมาย มาตรการ ชุดกิจกรรมแผนงานควบคุมโรคและแผนงานยุทธศาสตร์บูรณาการ
ระดับชาติ/กระทรวง/กรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการมีส่วนร่วมของนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อํานวยการ และนักวิชาการผู้รับผิดชอบแผนงานควบคุมโรค รวม 9 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานโรค              
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (2) แผนงานโรคติดต่อทางอาหารและนํ้า (3) แผนงานโรคพิษสุนัขบ้า (4) แผนงาน
ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (5) แผนงาน โรคเลปโตสไปโรสิส (6) แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ตามแผนงานโครงการพระราชดําริฯ (7) แผนงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี                    
(8) แผนงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548     
และ (9) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
และการติดตามประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักโรคติดต่อทั่วไปและสํานักงาน
ป้องกันควบคมุโรค 

5. ประสานการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งกรม
ควบคุมโรคมีบทบาทในการจัดระบบสนับสนุนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนา
จังหวัดชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมายให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคได้              
ตามมาตรฐาน IHR2005 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของด่านบริการผ่านแดน      
ที่ได้มาตรฐานให้สามารถรองรับโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสําคัญ และเตรียมพร้อมรับโรคติดต่ออุบัติใหม่               
ที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดกรอบการดําเนินงานเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับประเทศ เน้นประเด็นความ
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ร่วมมือระหว่างประเทศ (2) ระดับช่องทางเข้าออกประเทศ เน้นการพัฒนาท้ังด้านโครงสร้างด่าน บุคลากร 
ระบบการจัดการ และการรายงานข้อมูล โดยให้มีความเช่ือมโยงกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558               
(3) ระดับจังหวัด เน้นการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน และ (4) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการ
ท่องเที่ยว (Travel Medicine Clinic) โดยดําเนินการ 
 จัดประชุมบูรณาการดําเนินงานร่วมกันกับสํานักวิชาการต่างๆ ได้แก่ สํานักระบาดวิทยา สํานักงาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สํานักโรคเอดส์      
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักวัณโรค สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ และสถาบันบําราศ  
นราดูร และติดตามการดําเนินงาน  

 ร่วมจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 
ถึง 2564 ร่วมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

 นิเทศติดตามการดําเนินงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดกาญจนบุรี  สระแก้ว มุกดาหาร 
และสงขลา พบว่า ด้านนโยบาย ทุกจังหวัดได้รับการถ่ายทอดนโยบายการดําเนินงานเร่ืองเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจากหน่ายงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานบริหารการสาธารณสุข หรือสํานักงานจังหวัด เป็นต้น โดยได้มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก 
แผนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาพรวม และมีการมอบหมายกลุ่มงานเฉพาะรับผิดชอบ             
แผนงานต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอด ได้แก่ จังหวัดสุขภาพชายแดน แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว           
การพัฒนาภาคีเครือข่ายระหว่างจังหวัดชายแดนและจังหวัดคู่ขนาน การจัดบริการอาชีวอนามัย           
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และการป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล แต่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ             
แผนงานเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ด้านงบประมาณ ทุกจังหวัดมีแผนงานงบลงทุน             
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เช่น สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานบริหารการสาธารณสุข กระทรวง
การต่างประเทศ เป็นต้น และจังหวัดส่วนใหญ่ (3 จังหวัด) มีงบดําเนินการเพ่ือใช้การเตรียม             
ความพร้อม พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 ปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน : พบว่าจังหวัดส่วนใหญ่ทราบแนวทางการดําเนินงานของกรมฯ              
ในส่วนที่มีการดําเนินงานต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา เช่น จังหวัดสุขภาพชายแดน ส่วนประเด็นที่เป็น
นโยบายใหม่ๆ เช่น คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ยังต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือจากเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้นในการถ่ายทอดนโยบายและเช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ                  
ในระดับจังหวัด 

6. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวช้ีวัด เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล             
การปฏิบัติราชการของสํานักโรคติดต่อทั่วไป จัดประชุมช้ีแจง ถ่ายทอดตัวช้ีวัดที่สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
รับผิดชอบ และติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

 ผลประเมนิการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน       
      มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักร้อยละ 60) จํานวน 7 ตัวช้ีวัด 

       มิติที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ (นํ้าหนักร้อยละ 10) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 
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       มิติที่ 3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักร้อยละ 10) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 

       มิติที่ 4  ด้านการพัฒนาองค์กร (นํ้าหนักร้อยละ 20) จํานวน 4 ตัวช้ีวัด 
 สรปุผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน ได้คะแนนเท่ากับ 4.1566  

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักโรคติดต่อทั่วไป ได้ดําเนินการ 

1. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ้น จํานวน      
32 ราย ใน 17 หลักสูตร  

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติราชการ สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 วิทยากรโดย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผู้อํานวยการสถาบัน
ฝึกอบรม Excellence Training Institution และวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค              
เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้เก่ียวกับการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การกําหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดองค์กรการถ่ายทอดตัวช้ีวัดต้ังแต่ระดับกรมไปสู่สํานัก กลุ่มงาน              
และบุคคลตามลําดับ รวมถึงเรื่องการจัดทําตัวช้ีวัดระดับบุคคล การใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)  และแนวทางการพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2559 

3. สํารวจความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ 2559 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการ 
 ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 โดยใช้โปรแกรม

คํานวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพ่ือหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง จัดทําแผน
ปรับปรุงองค์กรของหน่วยงานตามโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ที่พบ และคัดเลือกตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์หมวด 7) 6 มิติ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  

 วิเคราะหห์ว่งโซแ่ห่งคณุคา่ (Value Chain) ของสํานักโรคติดต่อทัว่ไป สารสนเทศ รวมถึงความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ออกแบบและจดัทํากระบวนการสร้างคณุคา่จากห่วงโซค่ณุคา่ (Value Chain) ของสํานักโรคติดต่อทัว่ไป 
รวม 8 กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ต้นแบบสื่อ (2) กระบวนการจัดทํา
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน (3) กระบวนการพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุข (4) กระบวนการบริหาร
เวชภัณฑ์ (5) กระบวนการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย (6) กระบวนการกําหนดมาตรการการคัด
กรอง เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค (7) กระบวนการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกําเนิดอาหาร
ปลอดโรค (Pinkforms) และ (8) กระบวนการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้   

5. อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักโรคติดต่อทั่วไป ได้ดําเนินการ 
 สํารวจความจําเป็นในการฝกึอบรมบุคลากรในองคก์ร สํานักโรคติดต่อทัว่ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งสื่อสาร                 

ให้บุคลากรรับทราบ โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เลื่อนระดับ ขยับ Proud” โดยมีการ
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ถา่ยทอดประสบการณ์การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับทั้งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปผ่านเร่ืองเล่า 
Proud to be และจัดนิทรรศการเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้กิจกรรม GCD Happy Body  

 จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักโรคติดต่อทั่วไปด้านการสื่อสารและการประสานงาน อย่าง
มีประสิทธิภาพ แบ่งการอบรมเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
 หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการประสานงานสําหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน” 
ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และนักวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 20 ท่าน จัดการอบรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี รูปแบบการอบรมประกอบด้วย การบรรยาย กิจกรรม
กลุ่ม กรณีศึกษา การระดมความคิด และการฝึกปฏิบัติบุคลิกภาพที่ดีของผู้นํา การจูงใจด้วยหลัก 4C 
การสื่อสารด้วยหลัก DISC ปัญหาในการสื่อสารในที่ทํางาน การใช้ภาษากาย (Body Language) ใน
การสื่อสารและการประสานงาน ศิลปะการปฏิเสธอย่างสร้างสรรค์ (Learn how to say “NO”) 
เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการนําเสนอ รวมถึงฝึกปฏิบัติบุคลิกภาพเพ่ือการนําเสนอ เป็นต้น 
วิทยากรโดย อ.ศรีนวล สงวนไว้ และคณะ 
 หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับผู้ปฏิบัติงาน” 
จํานวน 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้สนใจ จํานวน
ทั้งสิ้น 40 ท่าน จัดอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
พ.ศ . 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนช่ัน จังหวัดนนทบุรี รูปแบบการอบรม
ประกอบด้วยการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา การระดมความคิด และการฝึกปฏิบัติปฏิบัติการ
สื่อสารด้วยหลัก DISC การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพด้วยหลัก 7 C รูปแบบการสื่อสารภายในทีม             
การใช้ภาษากาย (Body Language) ในการสื่อสารและการประสานงาน ศิลปะการปฏิเสธ               
อย่างสร้างสรรค์ (Learn how to say “NO”) เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคในการนําเสนอ รวมถึง             
ฝึกปฏิบัติบุคลิกภาพเพ่ือการนําเสนอ เป็นต้น วิทยากรโดย อ.ศรีนวล สงวนไว้ และคณะ 

 จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดี ชีวีสดใส " Build Bite Burn" เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559                 
ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ช้ัน 5 กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
บุคลากรที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (BMI > 23 กิโลกรัม/ ตารางเมตร) และผู้สนใจ จํานวน              
24 คน รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างแรงบันดาลใจและให้คําแนะนําในการลดนํ้าหนัก            
ด้วยการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายผ่านเรื่องเล่าเร้าพลัง (Story Telling) การบรรยาย     
และฝึกปฏิบัติ วิทยากรโดย นางสาวภิญญาดา ดอนนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวกัลยาณี 
ดวงตา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจใน Mission Build) 
นางสาวกัญญารัตน์ พ่ึงประยูร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (ผู้ให้คําแนะนําใน Mission Bite) 
และนางสาวบางลักษณ์ นาเมืองรักษ์  นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ให้คําแนะนําใน Mission Burn) 

 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559              
ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://person.ddc.moph.go.th ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
พัฒนาบุคลากรท้ังระดับกรม และระดับหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากเท่ากับ 
2.99 และ 3.03 คะแนน ตามลําดับ 
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6. ประเมินสมรรถนะบุคลากรรอบ 6 เดือนหลัง และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล IDP ตามแนวทางของกรม
ควบคุมโรค ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะที่
จําเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค 

7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสํานักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
พร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานต่อไปเสนอผู้บริหารและนําส่ง          
กองการเจ้าหน้าที่ 

3. การพฒันาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้  ไดด้าํเนินการ 

1. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูล/ระบบฐานข้อมูลจํานวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์      
ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป ฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป ฐานข้อมูลบุคลากร
สํานักโรคติดต่อทัว่ไปของงานพัฒนาบุคลากร และเว็บไซต์สํานักโรคติดต่อทัว่ไป หน้าภาษาอังกฤษ และหน้า
ภาษาไทย ซึง่ขอ้มลูทีเ่ผยแพรใ่นหน้าภาษาอังกฤษ (English Page) ได้แก่  
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ (ใหม่) ของสํานักโรคติดต่อทั่วไป โครงสร้างองค์กร และข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน  
 ข่าวเร่ืองโรค Zika  
 บทความเร่ือง 8 Ways to Stay Safe While Enjoy Street Foods In Bangkok  
 Joint National/International EPI/VPD Surveillance Review in Thailand, 6-17 November 

2014 / Measles Elimination in Thailand / EPI Fact Sheet 2011 / EPI Fact Sheet 
2012 / EPI Fact Sheet 2013  

2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การเขียนแผนที่ความคิดด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป เช่น XMIND, Edraw 
MindMap, FreeMind และ MS Visio 2013 เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วิทยากร            
คือ  เภสัชกร ดร. ประชาสรรค์  แสนภักดี จากศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล วิธีการอบรมแบ่งเป็น              
ภาคบรรยายและภาคฝึกปฏิบัติ หัวข้อบรรยายประกอบด้วย หลักการทํางานของสมอง การคิดแบบต่าง ๆ 
และการคิดเป็นภาพ การเขียนแผนท่ีความคิด กฎการเขียนแผนที่ความคิด เครื่องมือการเขียนแผนที่
ความคิด การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแผนที่ความคิด และการประยุกต์ใช้งานแผนท่ี     
ความคิดกับการทํางาน เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการบริหารโครงการ/การบริหารเวลา โดยผู้เข้ารับ
การอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนที่ความคิดด้วยมือและฝึกการสร้างแผนที่ความคิดด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนเครื่อง Notebook และ Tablet เป็นต้น 

3. พัฒนาการให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกําเนิดอาหารปลอดโรคผ่านระบบ National Single 
Window (NSW) โดยได้มีช้ีแจงแนวทางการให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกําเนิดอาหาร         
ปลอดโรคผ่านระบบ NSW ของประเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ระบบงานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกําเนิด
อาหารปลอดโรค และผู้แทนจากบริษัทเอกชนท่ีพัฒนา Gateway ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน
ออกใบรับรองฯ และระบบ National Single Window (NSW) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งาน
ระบบได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการใช้งานระบบ e-Tracking เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล และการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการขอใบรับรองแหล่งผลิต
แหล่งกําเนิดอาหารปลอดโรคผ่านระบบ NSW เพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีหน่วยงานได้ดําเนินการปรับปรุง
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แผนประคองกิจการงานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกําเนิดอาหารปลอดโรค ให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4. บํารงุรกัษาระบบสารสนเทศและเครอืขา่ยคอมพิวเตอร ์ รวมถึงซอ่มบํารงุครภัุณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของบุคลการในสํานัก 

5. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 การเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ เคร่ืองมือการจัดการความรู้ที่เลือกใช้ คือ การเป็นพ่ีเลี้ยง 

(Mentoring) และเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) โดยได้สํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
สํานักฯ หน้าภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (Online Survey) เพ่ือนําผลที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางใน
การนําเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 

 การให้บรกิารออกใบรบัรองแหลง่ผลิตแหลง่กําเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms) ผา่นระบบ National 
Single Window (NSW)  เครื่องมือการจัดการความรู้ที่เลือกใช้ คือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
อบรม การสนทนากลุ่ม และการเป็นพ่ีเลี้ยง ผู้เก่ียวข้องกับการให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิต
แหล่งกําเนิดอาหารปลอดโรคผ่านระบบ NSW แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผู้ประกอบการ
ส่งออกอาหารไปต่างประเทศ และตัวแทนออกของหรือตัวแทนขนส่ง (Shipping) และบุคลากรของ
สํานักโรคติดต่อทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้บริการออกใบรับรองฯ 

 การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน : งานธุรการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่เลือกใช้ คือ การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เรื่องเล่าเร้าพลัง และการบรรยาย) โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
“ถอด . . .ต้องถอด ! ! !  บทเรียนกระบวนการปฏิบัติงานธุรการ” ประกอบด้วยหัวข้อย่อย คือ 
ความสําคัญของกระบวนงานธุรการ กระบวนการปฏิบัติงานธุรการของชาวยุทธ์ กระบวนการ
ปฏิบัติงานธุรการฉบับบริหาร และธุรการมือใหม่ vs ธุรการมืออาชีพ 

 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพ่ือการนําเสนออย่างมืออาชีพ และแนะนํา / สาธิต
วิธีการทําไฟล์ gif ด้วยตนเอง 

 การเล่าเรื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานด้านธุรการ ปัญหาอุปสรรคที่พบในอดีต รวมท้ัง
ผลการดําเนินงานเก่ียวกับการแก้ไขหนังสือราชการที่ส่งออกไปหน่วยงานภายนอกต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และการอภิปรายเพ่ือนําข้อผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดเกิดซ้ําอีก 
โดยการช้ีแนะหรือการให้คําแนะนําจากผู้ที่มีความรู้หรือมีความเช่ียวชาญด้านงานธุรการ เป็นต้น 

ปัจจัยความสําเร็จของโครงการ : 

1. กรมควบคุมโรค โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และวิทยากรที่ปรึกษาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ       
การบริหารจัดการภาครัฐ ช่วยสนับสนุนให้การดําเนินงานพัฒนาองค์กรของหน่วยงานตามแนวทาง       
ของกรมเป็นไปได้อย่างดี 

2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ ส่วนหน่ึง
ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการและคณะทํางาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มงานต่างๆ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ทบทวน จัดทําแผนปฏิบัติการ ตัดสินใจและแก้ปัญหาร่วมกัน 
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ปัญหา อุปสรรค :  

1. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไม่สอดคล้องตามแนวทางที่สํานักงานก.พ.กําหนด ทําให้
การวางแผนพัฒนาบุคลากรอาจไม่สามารถดําเนินงานได้ครอบคลุมตามความจําเป็นหรือข้อค้นพบตาม
สถานการณ์จรงิได้ 

2. คณะกรรมการและคณะทํางานซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มงานต่างๆ มักมีภารกิจประจําที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย การนัดหมายประชุมโดยพร้อมเพรียงกันจึงเป็นไปได้ยากย่ิง บางครั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานมอบหมายผู้แทนเข้าประชุม ซึ่งไม่สามารถแสดงความเห็นหรือตัดสินใจในบางประเด็นได้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  

บุคลากรทุกระดับควรตระหนักต่อความสําคัญในการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลายในช่องทางต่างๆ 
โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้บังคับบัญชาควรมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดด้วยวิธีการต่างๆ ให้สอดคล้องตามผลการประเมินสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคลที่จัดทําขึ้น เช่น 
การมอบหมายงาน การสอนงาน การให้คําปรึกษา เป็นต้น 

แนวทางแก้ไข คือ นัดหมายประชุมเท่าที่จําเป็น แจ้งเวียนเร่ืองเพ่ือทราบทาง Line หรือ E-mail       
เพ่ือลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการประชุม เตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้ครอบคลุมเน้ือหาที่เป็น
สาระสําคัญโดยละเอียด  ส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการ
และคณะทํางานล่วงหน้า หากต้องการความเห็นและการตัดสินใจจากคณะกรรมการและคณะทํางานที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการและคณะทํางานน้ันๆ แจ้งความเห็นและการตัดสินใจไปท่ีทีม
เลขานุการ ทีมเลขานุการแจ้งผลการประชุมให้คณะกรรมการและคณะทํางานทราบทันทีหลังการประชุม 
(ทาง Line หรือ E-mail) และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการและคณะทํางานอย่างเป็น
ทางการในภายหลัง 

 
  การส่งเสริมการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้าง                  

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
สํานักโรคติดต่อทั่วไปได้มีการดําเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

1. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและคณะทํางานดําเนินงานการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของสํานักโรคติดต่อทั่วไป และมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบระหว่างผู้อํานวยการ    
สํานักโรคติดต่อทั่วไปกับหัวหน้ากลุ่มงาน รวม 11 กลุ่มงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของสํานักโรคติดต่อทั่วไป โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางไปรษณีย์/
จดหมาย ตู้รับความคิดเห็น/และรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ของสํานัก หรือการติดต่อ 
ด้วยตนเอง 
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3. เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ เพ่ือเป็นกลไก       
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน โดยสํานักโรคติดต่อทั่วไปได้ส่งบุคลากรด้านงานพัสดุ             
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 18 - 20 มกราคม 
พ.ศ. 2559 

4. พัฒนาระบบควบคุมภายในของหน่วยงานด้านการควบคุมเงินงบประมาณ โดยให้มีการสอบทานยอด
คงเหลือตามผลผลิต / โครงการ เป็นประจําทุกเดือน 

5. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 4 วิธี ได้แก่ วิธีตกลง
ราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีสอบราคา เผยแพร่ให้แก่บุคลากรของสํานักผ่านทางเว็บไซต์            
สํานักโรคติดต่อทั่วไป (http://thaigcd.ddc.moph.go.th ) เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยมีช่องทางการอํานวยความสะดวกและลดความซ้ําซ้อนในการ
กรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ National Single Window : NSW) 

7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป ได้คัดเลือกผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จํานวน 1 เรื่อง คือ โครงการต้นกล้าคุณธรรม โดยจัดทําเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท Roll up           
เพ่ือนําเสนอผลงานในโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

8. ประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม (Integrity) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(ดําเนินงานปีละ 2 ครั้ง) ได้ดําเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 

9. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์สถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน (Healthy Workplace) โดยจัดกิจกรรม 5ส                 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 

10. จัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

11. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในองค์กร โดย“รดนํ้า ขอพร ผู้บริหาร         
ผู้อาวุโส” เน่ืองในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ  
สํานักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 3 ช้ัน 5 กรมควบคุมโรค 

12. ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  (แบบฟอร์มที่ 3) ผลการประเมินตนเองเบ้ืองต้น เท่ากับ 100 คะแนน 
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