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โรคติดตอทางอาหารและนํ้า

1. การพัฒนาเครือขายการควบคุมโรคติดตอทางอาหารและน้ํา

การพัฒนาความรวมมือกับเครือขายในระดับตางๆ เพ่ือเฝาระวังปองกันควบคุมการรระบาดของ
โรคติดตอทางอาหารและน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งอหิวาตกโรค สรุปการดําเนินงานโดยสังเขป ดังนี้
1) จัดทําแนวทางการดําเนินงานปองกันควบคุมการระบาดของอหิวาตกโรคและโรคอุจจาระรวง

ในภาวะภัยแลง สําหรับองคการบริหารสวนตําบล องคการสะพานปลา และเจาหนาท่ีสาธารณสุข
โดยประสานขอความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูวาราชการ
จังหวัด และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 20 จังหวัดเสี่ยง ไดแก กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
ชลบุรี ตราด ระยอง เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ขอนแกน
ตาก ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ใหดําเนินการ
ตามแนวทาง เพ่ือใหการเตรียมการเฝาระวังปองกันการระบาดของอหิวาตกโรคและโรคอุจจาระรวง
ในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2) ถายทอดองคความรูในการเฝาระวังปองกันควบคุมอหิวาตกโรคดวยระบบ Incident Command
System ; ICS และประสานแผนการปฏิบัติงานป พ.ศ. 2556 รวมกับสํานักงานปองกันและควบคุม
โรคท่ี 1 - 12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีเสี่ยงอหิวาตกโรค 20 จังหวัด และกรมอนามัย

3) ประเมินความเสี่ยงการเกิดอหิวาตกโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก สมุทรสาคร
ระนอง และขอนแกน ยอนหลังตั้งแตป 2546 - 2555 ดวยการศึกษาทางวิทยาการระบาด
เชิงพรรณนา โดยใชขอมูลจากรายงานการเฝาระวังโรค (รง.506) พบวา จังหวัดตาก มีการเกิด
โรคตลอดท้ังป แตเกิดมากในฤดูฝน ผูปวยสวนใหญเปนคนพมาวัยแรงงาน ประกอบอาชีพรับจาง
จังหวัดสมุทรสาคร การระบาดเปนแบบปเวน 2 ป พบการเกิดโรคสูงในชวงปลายฝนตนหนาว
จังหวัดระนอง ลักษณะการเกิดโรคแบบปเวนป พบการเกิดโรคสูง ชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม
ผูปวยสวนใหญเปนคนไทย วัยแรงงาน ประกอบอาชีพรับจาง และจังหวัดขอนแกน ลักษณะ
การระบาดแบบปเวน 2 ป พบการเกิดโรคสูง 2 ชวง คือ เดือนเมษายน และระหวางเดือนกันยายน
ถึงพฤศจิกายน ผูปวยเกือบท้ังหมดเปนคนไทย ซึ่งท้ัง 4 จังหวัดสวนใหญพบเชื้อ Vibrio cholerae
สายพันธุ Inaba และ Ogawa

2. การประเมินประสิทธิผลของวัคซีนและผลกระทบของวัคซีนปองกันอหิวาตกโรค
ชนิดรับประทาน (OCV) ในพ้ืนที่พักพิงช่ัวคราวผูหนีภัยการสูรบ ป 2556
( โครงการตอเนื่อง ป 2555 - 2557 )
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จากฝงประเทศพมาโดยสวนใหญเปนชาวกะเหรี่ยง อหิวาตกโรคท่ีอุบัติข้ึนในคายบานแมหละ มีลักษณะ
ท้ังแบบท่ีเกิดการระบาดประจําถ่ิน ซึ่งมีชวงการระบาดคอนขางแนนอน  การระบาดครั้งลาสุดท่ีเกิดข้ึน
เม่ือป พ.ศ. 2553 ตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน รวมระยะเวลา ถึง 6 เดือน ตรวจพบผูปวย
364 ราย จากฝงประเทศพมา โดยสวนใหญเปนชาวกะเหรี่ยง อหิวาตกโรคท่ีอุบัติข้ึน ในคายบานแมหละ
มีลักษณะท้ังแบบ ท่ีเกิดการระบาดประจําถ่ิน ซึ่งมีชวงการระบาดคอนขางแนนอนและแบบท่ีระบาด
เปนครั้งคราว การระบาดครั้งลาสุดท่ีเกิดข้ึน เม่ือป พ.ศ. 2553 ตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงพฤศจิกายน
รวมระยะเวลาถึง 6 เดือน ตรวจพบผูปวย 364 ราย ตองใหน้ําเกลือ 182 ราย ในการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของนํามาตรการตางๆ  ตามแนวทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคมาใชรับมือ
การระบาดในครั้งนั้น คือ การเติมคลอรีนในบอน้ําตามบานพักอาศัยและบอน้ําสาธารณะ ทําความสะอาด
และฉีดพนสารเคมีเพ่ือทําลายเชื้อท้ังในบานและตลาด แจกจายภาชนะบรรจุน้ําท่ีมีฝาปดมิดชิดแจกจายสบู
และประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการดูแลและสงเสริมสุขภาพแกผูพักพิง

การใหวัคซีนปองกันอหิวาตกโรคชนิดรับประทานอาจเปนทางเลือกหนึ่งในการปองกันการเกิด
และแพรกระจายโรคได ถือเปนมาตรการเพ่ิมเติมท่ีสําคัญประการหนึ่งสําหรับชวยปองกันและควบคุม
อหิวาตกโรคและวิธีการใหวัคซีนปองกันอหิวาตกโรคในกลุมเปาหมายยังไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากข้ึน
วาสามารถเสริมมาตรการปรับปรุงสุขาภิบาลน้ํา อาหาร สิ่งแวดลอม และอนามัยสวนบุคคลในพ้ืนท่ี
ท่ีเกิดการระบาดของอหิวาตกโรคเปนประจําได การดําเนินงานดังกลาวจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองคกรระหวางประเทศ อาทิ
หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ีเก่ียวของ สํานักระบาดวิทยา
ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติสหรัฐอเมริกา (TUC) และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เปนตน ซึ่งตอง
มีกระบวนการพัฒนาเตรียมความพรอมของการดําเนินงาน รวมถึงการเตรียมบุคลากรและเครือขายใหมี
ความเขาใจในการทํางาน รวมท้ังใหสามารถศึกษาถึงความเปนไปไดและรูปแบบการปองกันควบคุมอหิวาตกโรค
โดยการใหวัคซีนกับกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานควบคุมปองกันโรค
อหิวาตกโรคมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ 2556 ได มีการประชุมเตรียมความพรอมบุคลากร
ท่ีเ ก่ียวของ จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาสองยาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ี
อําเภอทาสองยาง เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2556 เพ่ือทําความเขาใจถึงรูปแบบแนวทางการรณรงคใหวัคซีน
และแนวทางการกํากับติดตาม ณ จุดใหบริการวัคซีน ซึ่งสํานักโรคติดตอท่ัวไป รวมกับศูนยความรวมมือ
ไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (TUC) , PU-AMI และหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดตากไดดําเนินการ
ใหวัคซีนปองกันอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน (OCV) ครบท้ัง 2 ครั้ง โดยเม่ือวันท่ี 6 - 7 มีนาคม 2556
ไดจัดกิจกรรมรณรงคใหวัคซีนในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวบานแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เพ่ือกระตุน
ใหคนท่ีไดรับวัคซีนเพียง 1 โดส มารับวัคซีนใหครบ 2 โดส ตามกําหนด เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน
และควบคุมโรค ผลปรากฏวา ผูมารับวัคซีนครอบคลุมถึงรอยละ 65 จากประชากรท้ังสิ้น 46,026 ราย
ซึ่งภายหลังจากการใหวัคซีนแลว ในปงบประมาณ 2557 ไดมีแผนติดตามประสิทธิผลของการใหวัคซีน
และผลกระทบท่ีกิดข้ึน เชน การปรับเปลี่ยนความรู เจตคติ และพฤติกรรมของผูพักพิง โดยผลจากการศึกษา
จะไดเปนองคความรูหรือรูปแบบการปองกันควบคุมอหิวาตกโรคโดยการใชวัคซีนในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว ผูหนีภัย
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3. การรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคอหิวาตกโรคชนิดรับประทานในจังหวัดสมุทรสาคร

โรคติดตอทางอาหารและน้ําเปนปญหาทางสาธารณสุขตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และในอนาคต
อาจยังคงมีอยู และอาจรุนแรงกวาเดิม เนื่องจากภาวะโลกรอนเชื้อเจริญเติบโตไดเร็วข้ึน และเชื้อมี
การปรับตัวกับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับคนยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมถูกตอง
ตลอดจนการยายถ่ินของแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ีชายแดน ทําใหการแพรกระจายเชื้อไดงายและยาก
ตอการควบคุมการระบาดของโรคติดตอทางอาหารและน้ําท่ีสําคัญ เชน โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
อุจจาระรวงอยางแรงหรืออหิวาตกโรค ซึ่งเปนโรคท่ีสงผลกระทบท้ังทางสุขภาพ เศรษฐกิจสังคม
และการสงออก สถานการณโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สําหรับโรคอุจจาระรวง
อยางแรงการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอัตราปวยสืบเนื่องกับการเคลื่อนยายของแรงงานตางดาว ซึ่งเปน
ปญหาในการปองกันควบคุมโรค ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบลุมติดชายฝงทะเล
และมีปาชายเลนสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1 - 2 เมตร มีพ้ืนท่ีเหมาะตอการประกอบอาชีพ
ประมงทะเล เพาะเลี้ยงชายฝง และทํานาเกลือ สวนท่ีถัดไปดานในมีการพัฒนาพ้ืนท่ี ขุดคลอง เพ่ือนําน้ําจืด
มาทําการเพาะปลูกพืชนานาชนิด เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และเปนยานธุรกิจอุตสาหกรรม มีธุรกิจเก่ียวกับ
การสงออกสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา รวมท้ังเปนศูนยกลางของการซื้อขายสัตวน้ํา ผลิตภัณฑ
จากสัตวน้ําของประเทศ และสงไปจําหนายท่ัวประเทศ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานและแรงงานตางดาวอาศัย
อยูเปนจํานวนมาก และมักสงผลกระทบมายังแรงงานท่ีทํางานในโรงงานเดียวกัน หากเกิดการระบาดข้ึน
มักเกิดในวงกวาง ซึ่งมีการระบาดครั้งใหญในป 2553 ตองนํามาตรการตางๆ มาใชและตองใชทรัพยากร
งบประมาณ กําลังคน และเวลาเปนอยางมาก ปจจุบันมาตรการแกไขปญหาโรคในพ้ืนท่ีดําเนินการ
โดยใชระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัย เชน การปรับปรุงระบบบริการ น้ําสะอาด โดยวิธีการบําบัดน้ํา
กอนท่ีจะอุปโภคบริโภค ลางตลาด ลางหอพัก แตการดําเนินการดังกลาว ยังมีขอจํากัดในการปองกันโรค
เนื่องจากแรงงานตางดาวขาดการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ดังนั้น การใชวัคซีนจะเปนมาตรการเสริม
ในการปองกันควบคุมโรคไดเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวัคซีนนี้ มีการข้ึนทะเบียนแลว และมีการใชใน
ตางประเทศ ซึ่งผลการดําเนินการจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
และแกไขมาตรการในการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ีท่ีมีกลุมตางดาวท่ีเขามอาศัยอยูเปน
จํานวนมากตอไปได  โดยในปงบประมาณ 2556 สํานักโรคติดตอท่ัวไป ไดดําเนินงานรวมกับเครือขาย
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้
1) จัดประชุมสรางความเขาใจแกเจาหนาท่ีสถานประกอบการและโรงงาน เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2556

ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เปนประธานในการประชุม รวมกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ผูทรงคุณวุฒิฯกรมควบคุมโรค อาจารยจากคณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล
และศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดานสาธารณสุข เพ่ือชี้แจงใหผูประกอบการโรงงาน และเจาหนาท่ี
สาธารณสุขรับทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการ และแนวทางการดําเนินงานรวมกัน

2) เตรียมความพรอมเรื่องการฝกปฏิบัติการใหวัคซีนตามแนวทางท่ี กําหนด ให กับเจาหนา ท่ี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร
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3) ใหวัคซีนปองกันอหิวาตกโรคแกพนักงานโรงงานผลิตอาหารแปรรูปสงออกจังหวัดสมุทรสาคร
จํานวน 8 โรงงาน มีรายชื่อท่ีแจงเขารับวัคซีนรวม 10,645 คน โดยใหวัคซีนจํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรก
เม่ือวันท่ี 13 - 16 สิงหาคม 2556 มีผูมารับวัคซีนจํานวน 8,483 คน คิดเปนรอยละ 79.69
และครั้ง ท่ี 2 วันท่ี 26 - 30 สิงหาคม 2556 และวันท่ี 2 กันยายน 2556 มีผูมารับวัคซีน
จํานวน 8,434 คน คิดเปนรอยละ 79.23

4) จัดเวทีสรุปบทเรียนจากการใหวัคซีนปองกันอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน และการเตรียมความพรอม
ในการติดตามผลจากการใหวัคซีน เม่ือวันท่ี 4 - 5 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส
จั งหวัดสมุทรสาคร โดยได รับความรวมมือจากสํ านักงานสาธารณสุขจั งหวัดส มุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร รวมจัดทําราง
แนวทางการติดตามผลฯ

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
1) มีการประชุมหารือทุกวันเ ก่ียวกับปญหาอุปสรรคหลังจากการใหวัคซีนปองกันอหิวาตกโรค

ชนิดรับประทาน (OCV) ในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวฯ เพ่ือนําไปแกไขในการดําเนินงานในวันตอไป ทําให
สามารถลดความเสียหายและผลกระทบท่ีอาจจะสงผลตอคุณภาพของวัคซีนไดอยางทันการ

2) บุคลากรจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาสองยาง และ รพ.สต. ในพ้ืนท่ีอําเภอทาสองยาง สามารถ
สื่อสารภาษาพมาและกะเหรี่ยงได จึงไมเปนอุปสรรคในการสื่อสารกับกลุมเปาหมายท่ีมารับบริการ

3) หนวยงานเครือขายใหความรวมมือในการดําเนินการอยางเขมแข็ง ท้ังจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลจังหวัด
สมุทรสาคร สาธารณสุขอําเภอเมือง ผูว าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมจังหวัด
มหาวิทยาลัยมหิดล  และสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ

4) ไดรับงบประมาณจากตางประเทศในการสนับสนุนการดําเนินการ

ปญหาอุปสรรค
1) ประชากรท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวยังใหความรวมมือในการมารับบริการวัคซีนนอย
2) ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการรณรงคใหวัคซีนชนิดรับประทานเพ่ือการปองกันโรคอหิวาตกโรค

ในจังหวัดสมุทรสาครคอนขางสั้น เนื่องจากเริ่มดําเนินการในชวงเดือนเมษายน 2556 ทําใหตอง
ลดกิจกรรมบางอยางลง เชน การประชุมใหความรูแกพนักงานโรงงาน
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ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
1) ควรใหผูนําในชุมชนเขามามีสวนรวม เพ่ือชวยในการสื่อสารกับประชากรในพ้ืนท่ีพักพิงและเพ่ิมการ

ประชาสัมพันธเพ่ือกระตุนใหประชากรมารับบริการวัคซีนเพ่ิมข้ึน
2) เพ่ิมกิจกรรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคอหิวาตกโรคชนิด

รับประทานใหกับพนักงานโรงงาน ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะการทํางานของ
คนงานในโรงงาน

3) การดําเนินงานปองกันควบคุมอหิวาตกโรค ควรมีการบูรณาการงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังในดานสาธารณสุข สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม แรงงานและสวัสดิการสังคม รวมถึงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซึ่งเปนหนวยงานสําคัญในพ้ืนท่ี เปรียบเสมือนเจาของบานอยูใกลชิด สามารถเขาถึง
และทราบการเคลื่อนไหวของกลุมแรงงานตางชาติไดอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ หนวยงานสวนกลางควรมี
บทบาทในการเพ่ิมศักยภาพ โดยการสนับสนุนองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรท่ีมีอยูมาดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
ไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามบริบทของแตละพ้ืนท่ี และทันตอสถานการณ

โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน

1. การสํารวจความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนข้ันพ้ืนฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2556

กรมควบคุมโรคเริ่มดําเนินการสํารวจความครอบคลุมวัคซีนข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 5 ป
และหญิงมีครรภมาตั้งแตป พ.ศ. 2523 และไดดําเนินการตอเนื่องทุกปจนถึง พ.ศ. 2539 หลังจากนั้น
ไดเวนชวงการสํารวจทุก 3 - 5 ป โดยสํารวจซ้ําในป พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2551
ท้ังนี้ เนื่องจากความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนของประเทศอยูในเกณฑสูง (รอยละ 85 - 90)
อยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 และการดําเนินงานไมมีความเปลี่ยนแปลงมากนัก

ในป พ.ศ.2556 กรมควบคุมโรคจึงไดทําการสํารวจซ้ํา เพ่ือประเมินสถานการณความกาวหนา
ของการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและ
เรงรัดการดําเนินงานควบคุมโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีนตอไป โดยทําการศึกษาความครอบคลุมใน
ระดับจังหวัด กําหนดให 1 จังหวัด 1 พ้ืนท่ีการศึกษา และทําการสํารวจ 30 cluster ในแตละจังหวัด
สํานักโรคติดตอท่ัวไป ไดสุมเลือก 14 จังหวัด เพ่ือทําการศึกษาจากพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขตตรวจราชการ
สาธารณสุขท้ัง 14 เขต โดยเลือกเขตละ 1 จังหวัด ดวยวิธีการสุมแบบ Simple Random Sampling
ซึ่งจังหวัดท่ีสุมได คือ จังหวัดนาน เชียงใหม พิจิตร นนทบุรี ตราด สมุทรปราการ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ
ชัยภูมิ รอยเอ็ด เลย อุบลราชธานี มุกดาหาร และระนอง ทีมเก็บขอมูลของสํานักโรคติดตอท่ัวไป
และสํานักงานปองกันควบคุมโรคไดรวมดําเนินการสํารวจระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2556
และนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหความครอบคลุมของวัคซีน ความครบถวนและความถูกตองในการไดรับ
วัคซีนแตละชนิดและสาเหตุของการไดรับวัคซีนไมครบและสํานักงานปองกันควบคุมโรคไดรวมดําเนินการ
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สรุปผลการสํารวจ
จากการวิเคราะหขอมูลความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนแบบครบถวน (ประเมินเฉพาะจํานวนครั้ง

ของวัคซีนท่ีไดรับ ) พบวา
1) เด็กกลุมอายุ 1 - 2 ป ไดรับวัคซีน BCG รอยละ 100 วัคซีน HB รอยละ 99.9

วัคซีน DTP-HB3 / OPV3 รอยละ 99.4 และวัคซีน MMR รอยละ 98.7
กลุมอายุ 2 - 3 ป ไดรับวัคซีน DTP4 / OPV4 รอยละ 97.8 วัคซีน JE1 รอยละ 98.4

และวัคซีน JE2 รอยละ 96.1
กลุมอายุ 3 - 4 ป ไดรับวัคซีน JE3 รอยละ 91.9
กลุมอายุ 5 - 6 ป ไดรับวัคซีน DTP5 / OPV5 รอยละ 90.3

1) มารดาของเด็กอายุต่ํากวา 1 ป มีความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนบาดทะยักเพ่ือปองกัน
โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด รอยละ 98.4

2) ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนในนักเรียนเฉลี่ยใน 14 จังหวัด พบวา เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ไดรับ
วัคซีน MMR รอยละ 93.8 และเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ไดรับวัคซีน dT รอยละ 96.3 ดังตารางท่ี 4 - 1

3) ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนแบบครบถวนเพ่ิมข้ึนท้ังหมดทุกชนิด รอยละ 90.3- 100
เม่ือเปรียบเทียบกับความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนท่ีสํารวจในป 2551 ซึ่งอยูในระดับ
รอยละ 79 - 99 สวนสาเหตุสําคัญท่ีเด็กกลุมเปาหมายไมไดรับวัคซีน คือ ผูปกครองจําวันนัดรับวัคซีน
ไมได ผูปกครองไมวางไมมีเวลา เด็กไมสบายในชวงวันนัดรับวัคซีนจึงไมสามารถพาไปรับวัคซีนได
และผูปกครองมีการยายท่ีอยูอาศัยบอยครั้ง จึงทําใหเด็กพลาดการไดรับวัคซีนตามท่ีกําหนด

สํารวจระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2556 และนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหความครอบคลุม
ของวัคซีน ความครบถวน และความถูกตองในการไดรับวัคซีนแตละชนิดและสาเหตุของการไดรับวัคซีน
ไมครบ

ตารางท่ี 4 - 1 ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนข้ันพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2556

ลําดับ
ท่ี ชนิดวัคซีน กลุมเปาหมาย

จํานวนเด็ก
ท่ีสํารวจ
(ราย)

จํานวนเด็ก
ท่ีไดรับวัคซีน

(ราย)

อัตราความ
ครอบคลุม
(รอยละ)

1 TT ในมารดา เด็กอายุต่ํากวา 1 ป 2,700 2,646 98.4

2 BCG

เด็กอายุตั้งแต 1 ป
แตไมถึง 2 ป

2,700 2,700 100.0

3 HB1 2,700 2,698 99.9

4 DTP-HB3 / OPV3 2,700 2,643 99.4

5 MMR 2,700 2,665 98.7



ตารางท่ี 4 - 1 (ตอ) ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนข้ันพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2556

ลําดับท่ี ชนิดวัคซีน กลุมเปาหมาย
จํานวนเด็ก
ท่ีสํารวจ
(ราย)

จํานวนเด็ก
ท่ีไดรับวัคซีน

(ราย)

อัตราความ
ครอบคลุม
(รอยละ)

6 DTP4 / OPV4
เด็กอายุตั้งแต 2 ป

แตไมถึง 3 ป

2,700 2,640 97.8

7 JE1 2,700 2,657 98.4

8 JE2 2,700 2,596 96.1

9 JE3 เด็กอายุตั้งแต 3 ป
แตไมถึง 4 ป 2,700 2,482 91.9

10 DTP5 / OPV5 เด็กอายุตั้งแต 5 ป
แตไมถึง 6 ป 2,700 2,437 90.3

11 MMR นักเรียนชั้น ป.1 10,396 9,750 93.8

12 dT นักเรียนชั้น ป.6 10,937 10,537 96.3

จัดพิมพตําราวัคซีนและการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคป พ.ศ. 2556 จํานวน 5,000 เลม เพ่ือใชเปน
เอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานของบุคลาการทางการแพทยในประเทศไทยท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งไดมี
การทบทวนปรับปรุงเนื้อหาทุก 5 ป เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณของโรค ตลอดจนทันตอองคความรู
และการพัฒนาทางดานวัคซีนในปจจุบัน โดยไดสนับสนุนใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12
และหนวยงานเครือขายตางๆ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลของรัฐท่ัวประเทศ รวมถึง
สถาบันการศึกษาทางการแพทยท่ัวประเทศ

2. การพัฒนาองคความรูเพ่ือปองกันควบคุมโรคติดตอ ป พ.ศ. ๒๕๕๖

3. การนํารองการใหบริการวัคซีนไวรัสโรตาในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

การติดเชื้อไวรัสโรตาเปนสาเหตุของโรคอุจจาระรวงในเด็กเล็กท่ีพบบอยท่ีสุดของโลกรวมท้ัง
ประเทศไทย จากการศึกษาภาระโรคอุจจาระรวงจากเชื้อไวรัสโรตาในเด็กกลุมอายุต่ํากวา ๕ ป ของสํานัก
ระบาดวิทยาระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ พบวา เชื้อไวรัสโรตาเปนสาเหตุรอยละ ๔๑ ของผูปวย
อุจจาระรวงท่ีตองนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ในขณะท่ีพบเชื้อนี้รอยละ ๑๙ ในผูปวยอุจจาระรวงท่ีมารับ
การรักษาแบบผูปวยนอก และพบผูปวยอุจจาระรวงในชุมชนรอยละ ๑๒ เชื้อไวรัสโรตาติดตอจากไวรัส
ท่ีถูกขับออกมากับอุจจาระของผูปวย และถายทอดไปยังผูอ่ืน โดยการรับประทานเชื้อท่ีปนเปอนมากับ
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อุจจาระของผูปวย และถายทอดไปยังผูอ่ืน โดยการรับประทานเชื้อท่ีปนเปอนมากับอาหารและน้ําดื่ม
เขาไปในรางกาย หรือการท่ีเด็กเอาของเลนท่ีมีเชื้อปนเปอนอยูเขาปาก เด็กท่ีติดเชื้อนี้มีอาการและอาการ
แสดงทางคลินิกท่ีสําคัญ คือ ถายอุจจาระเปนน้ํา มีไข และอาเจียน อาการอุจจาระรวงมักเปนประมาณ
๓ - ๘ วัน ซึ่งมักทําใหเกิดการขาดน้ํารุนแรงกวาจากสาเหตุอ่ืนๆ และเปนสาเหตุท่ีสําคัญของการเสียชีวิต

ปจจุบันมีวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสโรตาข้ึนทะเบียนแลวในประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันการปวยดวยโรคอุจจาระรวงจากเชื้อไวรัสโรตาอยางรุนแรงมากกวารอยละ ๙๕
และมีประสิทธิภาพในการปองกันการปวยดวยโรคอุจจาระรวงจากเชื้อไวรัสโรตาโดยรวมประมาณ
รอยละ ๗๐ - ๗๕ หลายประเทศไดบรรจุวัคซีนนี้ในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ และมีผล
การศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนอยางแพรหลาย อีกท้ังในป ๒๕๕๒ องคการอนามัยโลกไดแนะนําให
ทุกประเทศจัดบริการวัคซีนไวรัสโรตาแกเด็กและสงเสริมใหทดสอบประสิทธิผลของวัคซีนเม่ือใชใน
พ้ืน ท่ีจริ ง ในประเทศกําลั ง พัฒนาจากเหตุผลดั งกล าว  กรมควบคุมโรคภายใต คําแนะนําของ
คณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคจึงไดจัดทํา “โครงการนํารองการใหบริการวัคซีนไวรัสโรตา
ในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค” ในป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ โดยไดดําเนินการในสถานบริการของ
จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีความพรอมดานบุคลากร มีระบบบริการเปนท่ียอมรับของประชาชน
ไมมีปญหาการปฏิเสธการรับวัคซีน มีผลความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนอยูในเกณฑดี นอกจากนี้
ยังมีจํานวนเด็กเกิดใหมตอปประมาณ ๕,๐๐๐ ราย ซึ่งจะไมทําใหเปนภาระดานงบประมาณและภาระงาน
ของเจาหนาท่ีมากจนเกินไป ท้ังนี้ ผลจากการดําเนินงานจะไดใชเปนขอมูลพิจารณาความเปนไปได
ในการบรรจุวัคซีนนี้เขาในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตอไป

ผลการดําเนินงาน
ปจจุบันโครงการดําเนินการมาจนครบ 2 ป (ถึงเดือนตุลาคม 2556) ไดกระจายวัคซีนโรตา

แกเด็กกลุมเปาหมายในปงบประมาณ 2556 ไปแลว 9,201 โดส จากการสุมเยี่ยมติดตามหนวยบริการ
ใน 5 อําเภอ จํานวน 15 หนวยบริการ พบวา ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนไวรัสโรตาเกินกวา
รอยละ 9๐ ไมพบเด็กมีอาการภายหลังไดรับวัคซีนท่ีรุนแรงหรืออาการ intussusceptions รวมท้ัง
ไมพบเด็กท่ีปวยและนอนพักรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากวัคซีน และเด็กท่ีมีอาการอุจจาระรวง
ภายหลังไดรับวัคซีนโรตา สวนใหญอาการหายเปนปกติภายใน 1 - 2 วัน ดานการบริหารจัดการวัคซีน
และระบบลูกโซความเย็นในภาพรวม พบวา เจาหนาท่ีสามารถบริหารจัดการวัคซีนโดยบูรณาการ
ใหวัคซีนนี้ พรอมกับวัคซีนอ่ืนในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไดเปนอยางดี อีกท้ังประชาชน
ใหการยอมรับและนําบุตรหลานมารับวัคซีนโรตาจนไดความครอบคลุมอยูในเกณฑสูง อยางไรก็ตาม
เพ่ือใหการพิจารณานําวัคซีนนี้เขามาบรรจุในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค กรมควบคุมโรคจึงได
ทําการศึกษาประสิทธิผลและความคุมคาของวัคซีนไวรัสโรตาในจังหวัดนํารอง (เพชรบูรณและสุโขทัย)
ขณะนี้อยูในชวงปแรกของการดําเนินการวิจัย ซึ่งผลท่ีไดจะนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในการขยายพ้ืนท่ีใหบริการวัคซีนนี้ในแผนงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคของประเทศตอไป
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4. การสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคที่เปนพันธะสัญญาระหวางประเทศ
(โครงการกวาดลางโปลิโอและโรคหัด)

การกวาดลางโปลิโอ (Polio eradication)
มีมาตรการท่ีสําคัญในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ มาตรการองคการอนามัยโลกแนะนํา ดังนี้

มาตรการท่ี 1 การใหวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ (Oral Poliomyelitis Vaccine, OPV) ตามระบบอยางนอย
๓ ครั้ง ในเด็กอายุครบ ๑ ป ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ในทุกตําบล

จากขอมูลรายงานการไดรับวัคซีนในฐานขอมูล ๒๑/๔๓ แฟม สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข พบวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ อัตราความครอบคลุมการไดรับวัคซีน OPV3 เทากับรอยละ ๖๑.๖
(ขอมูลเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - มิถุนายน ๒๕๕๖) ลดลงจากป ๒๕๕๕ ซึ่งมีอัตราความครอบคลุมเทากับ
รอยละ ๖๕.๘ และจากการสํารวจความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนข้ันพ้ืนฐานและวัคซีนในนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวาความครอบคลุมวัคซีน OPV3 เทา กับรอยละ ๙๙.๒ เ พ่ิมสูง ข้ึนจากการสํารวจ
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีอัตราความครอบคลุมของ OPV3 เทากับรอยละ ๙๘.๗

มาตรการท่ี 2 การเฝาระวังและคนหาผูปวยท่ีมีอาการกลามเนื้อออนแรงอยางเฉียบพลัน (Acute flaccid
paralysis, AFP) ใหไดไมนอยกวา ๒ ตอแสนประชากรเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ปในรายจังหวัด

ปงบประมาณ 2556 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ไดรับรายงานผูปวย AFP คิดเปนอัตราปวย
1.5 ตอแสนประชากร โดยการรายงานต่ํากวาเกณฑข้ันต่ําท่ีองคการอนามัยโลกกําหนด

การเก็บตัวอยางอุจจาระผูปวย AFP เพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัสโปลิโอ พบวามีการเก็บอุจจาระไดตามเกณฑ
คือ เก็บอุจจาระไดสองตัวอยางหางกันอยางนอย 24 ชั่วโมง และเก็บภายใน 14 วันหลังเริ่มมีอาการอัมพาต
คิดเปน 67.8 นอยกวาเกณฑข้ันต่ําขององคการอนามัยโลกกําหนดไว ท่ีตองเก็บตัวอยางไดอยางนอย
รอยละ 80

การวินิจฉัยสายพันธุไวรัสโปลิโอจากตัวอยางอุจจาระ 341 ตัวอยาง มีผลการตรวจวินิจฉัย ดังนี้
 Poliovirus vaccine รวม 4 ราย (รอยละ 2.3) Type 1 จํานวน 2 ราย และ Type 2 จํานวน 2 ราย
 Non-polio Enterovirus ; NPEV จํานวน 6 ราย (รอยละ 3.5)

มาตรการท่ี 3 การสอบสวนโรคผูปวยท่ีมีอาการกลามเนื้อออนแรงอยางเฉียบพลันภายใน 48 ชั่วโมง หลังจาก
พบผูปวย และควบคุมโรคใหไดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากพบผูปวย

จากการดําเนินงาน พบวา มีอัตราการสอบสวนโรคและควบคุมโรคทันเวลา รอยละ 69.6 ซึ่งลดลงจาก
ปงบประมาณ 2555 ซึ่งมีอัตราการสอบสวนโรคและควบคุมโรคทันเวลาเทากับรอยละ 71.5

มาตรการท่ี 4 การรณรงคใหวัคซีน OPV แกเด็กกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสพลาดการไดรับวัคซีนตามปกติ
พ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีเด็กมีโอกาสพลาดการไดรับวัคซีนตามปกติ คือ พ้ืนท่ีจังหวัดในภาคใตตอนลาง ไดแก

จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาสซึ่งมีการจัดรณรงคใหวัคซีน OPV จํานวน 2 รอบ ผลการดําเนินงาน
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รอบท่ี ๑ วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เด็กไดรับวัคซีนท้ังหมด ๑,๑๗๖,๐๘๖ ราย เปนเด็กไทย
๑,๐๓๖,๖๙๔ ราย (รอยละ ๙๕.๔) เด็กตางชาติ ๑๓๙,๓๙๒ ราย (รอยละ ๙๕.๘)

รอบท่ี ๒ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เด็กไดรับวัคซีนท้ังหมด ๑,๑๘๗,๓๕๔ เปนเด็กไทย
๑,๐๕๐,๔๓๙ ราย (รอยละ ๙๕.๗) เด็กตางชาติ ๑๓๖,๙๑๕ ราย (รอยละ ๙๔.๖)

การกําจัดโรคหัด (Measles elimination)
ในปงบประมาณ 2556 ประเทศไทยไดมีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้

1) การเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนปองกันโรคหัด (MMR) ไมนอยกวารอยละ 95
จากขอมูลรายงานการไดรับวัคซีนในฐานขอมูล 21/๔๓ แฟม สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

กระทรวงสาธารณสุข พบวา ปงบประมาณ ๒๕๕๖ อัตราความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR
เทากับรอยละ 62.5 เม่ือเปรียบเทียบจากการสํารวจความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนข้ันพ้ืนฐาน
และวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวา ความครอบคลุมวัคซีน MMR เทากับรอยละ ๙8.8 ซึ่งสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนด

อัตราความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR ในฐานขอมูล 21/๔๓ แฟมต่ํากวาขอมูลจากการ
สํารวจอาจเนื่องจากการรายงานในฐานขอมูล 21/๔๓ แฟม ผูบันทึกไมมีการตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองหลังบันทึกขอมูล หรือปญหาจากขอมูลท่ีสงออกจากหนวยบริการมายังสวนกลาง ซึ่งควรประสาน
ใหหนวยงานรับผิดชอบรับทราบ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาระบบการรายงาน ใหสามารถใชประโยชน
จากขอมูลในการควบคุมกํากับโดยระบุพ้ืนท่ีท่ีเปนปญหาได

2) การตรวจยืนยันการติดเช้ือโรคหัด และตรวจสอบสายพันธุของไวรัสโรคหัดท่ีแพรกระจายในประเทศ
ในปงบประมาณ 2556 หองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคหัด กรมวิทยาศาสตรการแพทย ดําเนินการ

ตรวจวินิจฉัยโรคในผูปวยโรคไขออกผื่นท่ีสงสัยโรคหัดจากท่ัวประเทศ จํานวน 1,183 ตัวอยาง พบวา
ผูปวยยืนยันจากผลบวกในการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ตอไวรัสหัด จํานวน 462 ตัวอยาง

(รอยละ 39.05) ดวยวิธี ELISA แยกตามกลุมอายุ ดังนี้ 0 - 9 เดือน จํานวน 39 ราย (รอยละ 8.4)
9 เดือน - 7 ป จํานวน 117 ราย (รอยละ 25.3) 8 - 15 ป จํานวน 65 ราย (รอยละ 14) 16 - 20 ป
จํานวน 68 ราย (รอยละ 14.7) 21 - 25 ป 86 ราย (รอยละ 18.6) 26 - 30 ป จํานวน 65 ราย
(รอยละ 14.06) อายุมากกวา 30 ปข้ึนไป จํานวน 22 ราย (รอยละ 4.7)

การตรวจหาสายพันธุไวรัสหัด (Genotype) จํานวนตัวอยางสงตรวจ ๑๑๑ ตัวอยาง พบ Genotype
D8 จํานวน ๔๑ สายพันธุ Genotype D9 จํานวน ๑๒ สายพันธุ และไวรัสหัดเยอรมัน Genotype 2B
จํานวน ๑๖ สายพันธุ

ตั ว อย า ง ท่ี ให ผลลบหรื อ Equivocal ต อกา รตรวจหาแอนติบอดี ชนิ ด IgM ต อ ไว รั สหั ด
จํานวน 721 ตัวอยาง นําไปตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ตอไวรัสหัดเยอรมัน ดวยวิธี ELISA ซึ่งในจํานวนนี้
พบตัวอยางท่ีใหผลบวก จํานวน 71 ราย (รอยละ 6 จากตัวอยางสงตรวจท้ังหมด) สวนท่ีเหลือรอยละ
54.95 เปนไขออกผื่นอ่ืนๆ ท่ียังไมทราบสาเหตุ



เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2555 และปงบประมาณ 2556 ในชวงเวลา
เดียวกัน พบวา

 จํานวนตัวอยางสงตรวจ ในป 2556 ลดลงจากป 2555 จํานวน 392 ตัวอยาง (ป 2555 จํานวน
1,575 ตัวอยาง) คิดเปนรอยละ 24.9

 ตัวอยางท่ีใหผลบวกตอการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ตอไวรัสหัด ในป 2556 ลดลงจาก
ป 2555 เทากับ 363 ตัวอยาง (ป 2555 ผลบวกจํานวน 825 ตัวอยาง) คิดเปนรอยละ 44.0

 จํานวนจังหวัดสงตัวอยางตรวจยืนยันในป 2556 จํานวน 65 จังหวัด ลดลงจากป 2555
3 จังหวัด พบใหผลบวกตอการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ตอไวรัสหัดเยอรมัน ในป 2556
เพ่ิมกวาป 2555 เทากับ 13 ตัวอยาง (ป 2555 จํานวน 58 ตัวอยาง) คิดเปนรอยละ 22.4

 ตัวอยางท่ีเปนไขออกผื่นอ่ืนๆ ท่ียังไมทราบสาเหตุลดลงจากป 2555 คิดเปนรอยละ 6.1
(42 ตัวอยาง)

 ตัวอยางสงตรวจเพ่ือหาสายพันธุ ไวรัสหัด (Genotype) ในป 2556 จํานวน 111 ตัวอยาง
ลดลงจากป 2555 จํานวน 52 ตัวอยาง (รอยละ 31.9) แตสามารถตรวจหาสายพันธุของไวรัสหัด
ไดจํานวน 53 สายพันธุเพ่ิมข้ึนจากป 2555 จํานวน 2 สายพันธุ (รอยละ 3.92)

 ป ๒๕๕๖ พบไวรัสหัด Genotype D8 รอยละ ๗๗.๔ ของสายพันธุไวรัสหัดท่ีพบท้ังป ในขณะท่ี
ป ๒๕๕๕ พบรอยละ ๗๒.๕

 ป ๒๕๕๖ พบไวรัสหัด Genotype D9 คิดเปน ๒๒.๖ ของสายพันธุไวรัสหัดท่ีพบท้ังป ในขณะท่ี
ป ๒ ๕ ๕ ๕ พ บ ร อ ย ล ะ ๒๗ .๕ แ ล ะ ใ น ป ๒ ๕ ๕ ๕ พบ ไ ว รั ส หั ด เ ย อ ร มั น Genotype B2
จํานวน ๒๓ สายพันธุ

ปญหาอุปสรรคท่ีพบ
 การประสานงานกับหองปฏิบัติการเครือขาย เนื่องจากบางหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ

โครงการ
 ภาระงานของผูรับผิดชอบโครงการหัดของแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของมีมาก สงผลกระทบตอ

การดําเนินงานโครงการหัด เชน การลงขอมูลและการรายงานผลในระบบฐานขอมูลผานระบบ
Online รวมท้ังไม มี เจาหนา ท่ีปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ (ของหองปฏิบัติการเครือขาย )
กรณีท่ีตัวอยางสงมาท่ีหองปฏิบัติการตอนเย็นของวันศุกร สงผลทําใหตองรายงานผลลาชา

 แบบกรอกขอมูลในระบบ Online ยังไมตอบสนองกับการประเมินผลตามตัวชี้วัดและการรายงานผล
เชน วันท่ีหองปฏิบัติการรายงาน ผลการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ตอไวรัสหัดเยอรมัน และวันท่ี
หองปฏิบัติการรายงานผลการตรวจหาสายพันธุไวรัสหัดเยอรมัน เปนตน
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แนวทางการแกไข :
 ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูล และรับทราบปญหารวมกัน เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานใหตอบสนอง

ตอภาระงาน
 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนในภาพรวมและแตละหองปฏิบัติการเครือขาย
 ทบทวนรายชื่อผูรับผิดชอบและชองทางสื่อสาร
 ขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของทบทวนปรับปรุงระบบ Online เพ่ือใหงายตอการติดตาม

ประเมินผลปฏิบัติงาน รวมท้ังตอบสนองตอนโยบายในการกําจัดโรคหัดในภูมิภาค

3) การเฝาระวังผูปวยโรคหัด
จากขอมูลรายงาน 506 พบวา ในป 2556 อัตราปวยหดัทุกกลุมอายุคิดเปน 3.5 ตอแสนประชากร

(ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2556) และมีการยืนยันกลุมกอนการระบาดหัดจํานวน 8 ครั้ง เปรียบเทียบ
อัตราปวยหัดในป 2555 คิดเปน 8.1 ตอแสนประชากร และมีการยืนยันกลุมกอนการระบาดหัด
จํานวน 9 ครั้ ง  สวนอัตราการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการในป 2556 คิดเปนรอยละ 45.1
เปรยีบเทียบกับป 2555 คิดเปนรอยละ 46.7
ปญหาอุปสรรค : รพ.สต. รายงานผูปวยแลวไมไดเก็บตัวอยางสงตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ
แนวทางการแกไข : แจงให รพ.สต. สงตอผูปวยยังโรงพยาบาลใกลเคียง เพ่ือใหแพทยวินิจฉัยและสั่งเก็บ

ตัวอยางตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการตอไป

4) มาตรการเสริมอ่ืนๆ
 เสนอใหมีการปรับอายุการใหวัคซีน MMR เข็มท่ี 2 จากเดิมในเด็ก ป.1 เปนใหในเด็กอายุ

2 ปครึ่ง เพ่ือลดจํานวนเด็กซึ่งยังไมมีภูมิคุมกันหลังไดรับวัคซีนเข็มแรกโดยวางแผนการเริ่มให
วัคซีน MMR เข็มท่ี 2 ในเด็กอายุ 2 ปครึ่ง ในปงบประมาณ 2557

 มาตรการเพ่ือลดการแพรเชื้อหัดจากกลุมคนอายุมากกวา 5 ป โดยใหติดตามวัคซีนในนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ัวประเทศใหครบถวน โดยมีเอกสารรับรองการไดรับวัคซีน
การตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีน MMR เม่ือเขาเรียน โดยการประชุมเพ่ือจัดทําขอตกลงกับ
กระทรวงศึกษาธิการหาแนวทางการตรวจสอบประวัติวัคซีนในเด็กเม่ือเขาเรียนกับคณะท่ีปรึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน และผูบริหารกรมควบคุมโรค

 แจงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12 ใหทราบถึงแนวทางการใหวัคซีนปองกันโรคหัดในการลดอัตราปวย
โรคหัดในเด็กต่ํากวา 5 ป ใหไมเกิน 0.5 ตอแสนประชากร

 แจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสอบประวัติการไดรับ
วัคซีนในนักเรียนเม่ือเขาเรียน
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1) จัดสัมมนาการเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบา ป 2556 เม่ือวันท่ี 21 - 22 กุมภาพันธ 2556
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพมหานคร เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและประสานความรวมมือ
ในดานวิชาการและการปฏิบัติงานรวมกัน พรอมกับติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ของเครือขายความรวมมือเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบาระดับเขต กลุมเปาหมายประกอบดวยผูเก่ียวของ
จากหนวยงานตางๆ ไดแก กรมปศุสัตว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานสาธารณสุข
ทุกระดับท่ีเก่ียวของรวม 240 คน โดยผูเขารวมสัมมนาไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ประสาน
ความรวมมือดานตางๆ และบูรณาการแผนงานโครงการเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหครอบคลุม
ท้ังดานนโยบาย วิชาการ ทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ รูปแบบของการ
แลกเปลี่ยน ประกอบดวยการบรรยาย อภิปรายการนําเสนอผลงานเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบา
ระดับเขต และการจัดนิทรรศการของเครือขายโรคพิษสุนัขบาจากองคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาล

2) อบรมฟนฟูแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบาสําหรับแพทยและบุคลากรสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ี
ภาคใต เม่ือวันท่ี 7 - 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวีเลี่ยนบีช รีสอรท จังหวัดสงขลา
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข มีความรูความเขาใจ
แนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบาอยางถูกตอง และสรางระบบการวินิจฉัยยืนยันผูปวยซึ่งจะนําไปสู
การสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบา ผูเขารับการอบรมจํานวน 160 คน ประกอบดวยแพทย พยาบาล
เภสัชกร และนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎรธานี ชุมพร
สงขลา ตรัง พังงา ยะลา พัทลุง และนราธิวาส และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 11 - 12

3) พัฒนาระบบรายงานผูสัมผัสหรือสงสัยวาสัมผัสโรคพิษสุนัขบา (ร.36) เพ่ือการติดตามเฝาระวัง
และประเมินความเสี่ยงในพ้ืนท่ีของเครือขายโรคพิษสุนัขบาระดับประเทศ เขต จังหวัด และทองถ่ิน
พรอมกับไดจัดอบรมการนํารองวิธีการใชงานระบบใหกับผูรับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบาระดับเขต

4) จัดรณรงควันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก ป พ.ศ. 2556 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2556 ณ เดอะมอลล
งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเผยแพรความรูและปลูกจิตสํานักใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของโรคพิษสุนัขบา ซึ่งท่ีผานมาเครือขายความรวมมือโรคพิษสุนัขบาจาก 6 หนวยงาน
ไดแก กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดกิจกรรมวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก ซึ่ งในป พ .ศ.2556
กรมควบคุมโรค ไดเปนเจาภาพหลักในการจัดกิจกรรมดังกลาว โดยมีเครือขายจากองคกร ท้ังภาครัฐ
และเอกชน เขารวมจัดกิจกรรมและนิทรรศการความรูและสันทนาการ นอกจากนี้ไดมีการคัดเลือก

โรคติดตอระหวางสัตวและคน

1. การเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบา ป 2556
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จังหวัดท่ีมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบาครบทุกแหง ท้ังนี้ตอง
ไมพบผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาหรือไมพบหัวสัตวท่ีเปนโรคพิษสุนัขบาอยางนอย 1 ป เพ่ือเขารับ
รางวัลเชิดชูเกียรติวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก พ.ศ. 2556 ใหเปนขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาตอไป

5) สรุปผลการดําเนินงานเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบา ป พ.ศ. 2556 ไดกําหนดเปาหมายใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีโครงการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบา รอยละ 50 จากการดําเนินงาน
ของเครือขายโรคพิษสุนัขบาทุกระดับท้ังสวนกลางและสวนภู มิภาค พบวา องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีโครงการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบาเทากับรอยละ 87 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด
(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556) แบงเปนพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบา จํานวน 246 แหง
พื้นท่ีควบคุมระดับ A คือ พ้ืนท่ีท่ีไมพบรายงานโรคพิษสุนัขบาในคนและในสัตวตลอดระยะเวลา 2 ป
จํานวน 3,970 แหง พื้นท่ีควบคุมระดับ B คือ พ้ืนท่ีท่ีไมพบรายงานโรคพิษสุนัขบาในคนตลอด
ระยะเวลา 2 ป จํานวน 2,730 แหง และพื้นท่ีควบคุมระดับ C คือ พ้ืนท่ีท่ียังมีรายงานคนและสัตว
เสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา ในระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา จํานวน 833 แหง แตยังพบผูเสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 6 ราย สูงกวาเปาหมายซึ่งกําหนดไวเพียง 4 ราย

2. การประชุมผูเช่ียวชาญโรคเลปโตสไปโรสิส

กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคติดตอท่ัวไป รวมกับชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแหงประเทศไทย
ไดจัดการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจําป 2556 “โรคเลปโตสไปโรสิส : จุดยืน
ท่ีทาทาย” เม่ือวันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางแพทย นักวิชาการ และผูปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวของกับโรคเลปโตสไปโรสิสท้ังจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ
ไดนําองคความรูไปใชในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมของการประชุมประกอบดวย การบรรยาย อภิปราย นําเสนอผลงานทางวิชาการ และจัดแสดง
นิทรรศการจากหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ

ปจจัยความสําเร็จ
การดําเนินงานเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบาประสบผลสําเร็จ สืบเนื่องมาจากท่ีไดมีการลงนามบันทึก

ความรวมมือเครือขายเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบาระหวาง ๖ หนวยงาน ไดแก กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย เพ่ือใหเครือขายโรคติดตอ
ระหวางสัตวและคนจากหนวยงานสาธารณสุข ปศุสัตว และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับไดรวมมือกัน
สรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบา (Rabies Free Area) และจัดทําแผนปฏิบัติการสอดคลองกับยุทธศาสตร
การกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปภายในป พ.ศ. 2563 ใหบรรลุผลสําเร็จตามท่ีองคการอนามัยโลก (WHO)
และองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) ซึ่งไดกําหนดเปาหมายใหทุกประเทศกําจัดโรคพิษสุนัขบา
ใหหมดไปภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)
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ปญหาอุปสรรค
1) การตรวจวินิจฉัยยืนยันผูเสียชีวิตท่ีสงสัยโรคพิษสุนัขบาทางหองปฏิบัติการ กรณีท่ีมีชีวิตไมมีการ

สงตัวอยางตรวจหรือผลการตรวจ Negative เม่ือผูปวยเสียชีวิตจําเปนตองเจาะเนื้อสมองสงพิสูจน
ยืนยันทางหองปฏิบัติการ ซึ่งถาไมไดสงเนื้อสมองยืนยันจะรายงานวาเปนสมองอักเสบเทานั้นไมได

2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมใชระบบรายงานผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาทันทีทางอินเตอรเน็ต
3) ขอมูลผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบาท่ีมารับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา ไมไดถูกนํามาวิเคราะหความเสี่ยง

และนําไปวางแผนการปองกันควบคุมโรครวมกับกรมปศุสัตว
4) ยังมีสุนัขท่ีไมไดรับการฉีดวัคซีนสูงในบางพ้ืนท่ี
5) ยังไมมีการควบคุมการเคลื่อนยายเขา-ออกในพ้ืนท่ี

ขอเสนอแนะ
1) จัดทําหนังสือกระทรวงสาธารณสุขแจงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแหง

ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของการเสียชีวิตของผูปวย และยังมีผลตอการเฝาระวัง
ปองกันโรคตางๆ ท้ังโรคท่ีมีอยูและโรคใหมท่ีไมเคยมีรายงาน

2) ควรสงเสริมใหทุกจังหวัดกระตุนใหโรงพยาบาลท่ีใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาบันทึกขอมูล
ในระบบรายงานผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบา (ร.36) รวมท้ังวิเคราะหความเสี่ยงตอโรคพิษสุนัขบา

3) สงเสริมใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขแนะนําผูท่ีถูกสุนัขกัด สังเกตอาการสุนัข 10 วัน ควบคูกับการรับ
บริการฉีดวัคซีนในคน

4) ประสานรวมมือกับปศุสัตวใหความรูประชาชนคนเลี้ยงสุนัขใหรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขอยางถูกวิธี
5) ประสานและสนับสนุนใหปศุสัตว สงเสริมและจัดทํามาตรการในการควบคุมหรือมีการเฝาระวัง

การเคลื่อนยายสัตว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศเปนพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบา

1. การพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานและ
ชองทางเขาออกประเทศใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
1) จัดอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีดานและเครือขายท่ีเก่ียวของ ในหัวขอตางๆ ไดแก การปฐมพยาบาล

และการเฝาระวังโรคติดตอระหวางประเทศในสถานกักคนตางดาวใหกับเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
การเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขกรณีกลุมโรคท่ีอาจเกิดจากการกอการราย
ทางอาวุธชีวภาพ การรั่วไหลของสารเคมีและการปนเปอนของสารกัมมันตรังสี ความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศท่ีประจําการใหม
และการจัดการความปลอดภัยทางอาหารของเจาหนาท่ีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ

โรคติดตอระหวางประเทศ
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1) ดําเนินการศึกษาอัตราการติดเชื้อกลุมไขรากสาดของหนูในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง เพ่ือทราบชนิดจํานวนของหนู
และอัตราการติดเชื้อกลุมไขรากสาดในหนูในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคสูงใน 7 พ้ืนท่ี ไดแก
(1) เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ (2) บานหวยขาน อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
(3) ตลาดริมแมน้ํ า เมย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (4) เขตรักษาพันธุ สัตวปาหวยขาแข ง
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (5) อุทยานแหงชาติหมูเกาะระนอง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
(6) หมู ๑๒ ตําบลตะกุกเหนือ จังหวัดสุราษฎรธานี (7) เขตหามลาสัตวปาทุงทะเล อําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ จากการวางกรงท้ังหมด ๑,๕๖๗ กรงดักสัตวรังโรคไดท้ังหมด ๑๙๒ ตัว คิดเปน
คา Percent trap success เทากับ ๑๒.๒๕ เปนหนูสายพันธุตางๆ เทากับ ๑๕๐ ตัว คิดเปน
รอยละ ๗๘.๑๓ ของจํานวนสัตวรังโรคท่ีดักไดท้ังหมด โดยหนูท่ีดักไดมากท่ีสุด คือ หนูทองขาว
(Rattus rattus และสายพันธุยอย R. jalorensis) รองลงมาไดแก หนูจี๊ด (R. exulans) หนูพุกเล็ก
(Bandicota bengalensis และส าย พัน ธุ B. savilei) หนู พุ ก ใหญ (B. indica) หนู ห ริ่ ง บ า น
(Mus musculus) หนูนาเล็ก (R. losea) หนูฟานสีน้ําตาล (R. rajah) หนูฟานสีเหลือง (R. surifer)
หนูปาสน (R. fulvescens hung และ R.f. bukit) และหนูหริ่งนา (Mus caroli) ตามลําดับ ท่ีเหลือ
รอยละ ๒๑.๘๖ ของจํานวนสัตว รังโรคท่ีดักไดท้ังหมด สัตวรังโรคอ่ืนท่ีดักได คือ กระแตธรรมดา
(Tupaia glis) รองลงมาคือ หนูผี (Suncus murinus) กระรอกขางลาย/กระถิก (Menetes berd-
morei consularis) กระแตเล็ก (T. minor) กระรอกขางลายทองแดง (Callosciurus notatus)
และกระรอกดินทองแดง (C. erythraeus) ตามลําดับ

การตรวจหาอัตราการติดเชื้อโรคกลุมไขรากสาด ไดแก โรคไขสครับไทฟส โรคไขมิวรีนไทฟส
และโรคไขไทยทิคไทฟส จํานวนตัวอยางน้ําเหลืองท่ีสงตรวจท้ังหมด ๑๑๘ ตัวอยาง ใหผลบวกท้ังหมด
๖๐ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๕๐.๘๕ ของจํานวนตัวอยางน้ําเหลืองท่ีสงตรวจ แยกเปนตัวอยาง
น้ําเหลืองท่ีติดเชื้อไทยทิคไทฟสจํานวน ๔๔ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๗๓.๓๓ ของจํานวนตัวอยาง
น้ําเหลืองท่ีใหผลบวก ติดเชื้อสครับไทฟส จํานวน ๒๕ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๔๑.๖๗ ของจํานวน

๒. การจัดทําขอมูลวิชาการและแผนยุทธศาสตรพัฒนางานเวชศาสตรการเดินทางและ
การทองเที่ยว

2) ประชุมวิชาการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ป 2556 เม่ือวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม 25๕๖
ณ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของดานควบคุมโรคฯ และนําเสนอ
ผลงานวิชาการจากเจาหนาท่ีดานควบคุมโรคฯ ท่ัวประเทศรวม 11 เรื่อง

3) สัมมนาสรุปผลการติดตามและประเมินการพัฒนาชองทางเขาออกประเทศท่ีกําหนดตามกฎอนามัย
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเตรียมรับการประเมินจากองคการอนามัยโลกในป 2557
เม่ือวันท่ี ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม 25๕๖ ณ จังหวัดชลบุรี ผูเขารวมประชุมประกอบดวยทีมประเมิน
สมรรถนะหลักชองทางเขาออกประเทศ และคณะทํางานพัฒนาชองทางเขาออกประเทศท้ัง 18 แหง

4) รวบรวมขอมูลสถานการณโรคในตางประเทศท่ีเก่ียวของกับงานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
และเผยแพรใหเจาหนาท่ีดานฯ ท่ัวประเทศ

54รายงานประจําป 2556 สํานักโรคติดตอท่ัวไป

สว
นที่

4



ตารางท่ี 4 - ๒ อัตราการติดเช้ือโรคในกลุมไขรากสาดของหนูในพื้นท่ีดําเนินการ

ลําดับ พื้นท่ีดําเนินการ
กลุมโรคไขรากสาด

สครับไทฟส
(รอยละ)

มิวรีนไทฟส
(รอยละ)

ไทยทิคไทฟส
(รอยละ)

๑. เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๕๐.๐0 ๐ ๒๕.๐0

๒. บานหวยขาน อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ๔๐.๐0 ๐ ๐

๓. ตลาดริมแมน้ําเมย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ๙.๐๙ ๑๒.๑๒ ๓๐.๓๐
๔. เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง

อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
๐ ๐ ๐

๕. อุทยานแหงชาติหมูเกาะระนอง อําเภอเมือง
จังหวัดระนอง

๒๓.๐๘ ๐ ๔๘.๗๒

๖. หมู ๑๒ ตําบลตะกุกเหนือ จังหวัดสุราษฎรธานี ๓๐.๗๗ ๐ ๘๔.๖๒
๗. เขตหามลาสัตวปาทุงทะเล อําเภอคลองทอม

จังหวัดกระบี่
๓๓.๓0 ๐ ๒๒.๒0

ตัวอยางน้ําเหลืองท่ีใหผลบวก และติดเชื้อมิวรีนไทฟสจํานวน ๔ ตัวอยางคิดเปนรอยละ ๖.๖๗ ของจํานวน
ตัวอยางน้ําเหลืองท่ีใหผลบวก ในจํานวนตัวอยางน้ําเหลืองท่ีใหผลบวกมีตัวอยางน้ําเหลืองหนูท่ีติดเชื้อ
รวมกัน ๒ ชนิด จํานวน ๑๓ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๑.๖๗ ของจํานวนตัวอยางน้ําเหลืองท่ีใหผลบวก
และตัวอยางน้ําเหลืองท่ีติดเชื้อรวมกัน ๓ ชนิด จํานวน ๑ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑.๖๗ ของจํานวนตัวอยาง
น้ําเหลืองท่ีใหผลบวก (ตารางท่ี 4 - 2)

จากผลการตรวจหาอัตราติดเชื้อโรคในกลุมไขรากสาด พบวา ตัวอยางน้ําเหลืองหนูท่ีสงตรวจ
อัตราการติดเชื้อโรคไทยทิคไทฟสสูงเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อ R. honiei TT118 ไมมีรายงาน
ผูปวยนานหลายสิบป ดังนั้นควรดําเนินการคนหาและเฝาระวังท้ังเชื้อในคนและพาหะนําโรค รวมท้ังควรหา
หนวยงานมารับผิดชอบดําเนินการดวย เพราะโรคนี้สามารถติดตอมาสูคนและมีความรุนแรงถึงชีวิตได
ถาไมไดรับการรักษาตั้งแตตน

2) พัฒนาการดําเนินงานดานเวชศาสตรการเดินทาง โดยในป 2556 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํางานเวชศาสตรการเดินทาง กรมควบคุมโรค และจัดประชุมเพ่ือกําหนดกรอบการดําเนินงาน
ดานเวชศาสตรการเดินทาง พรอมกับจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรพัฒนางานเวชศาสตรการเดินทาง
และการทองเท่ียว และพัฒนาเว็บไซต http://www.travelmed-ddc.com เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร
แกผูเดินทางระหวางประเทศ
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๓. การติดตามความกาวหนาการพัฒนาชองทางเขาออกประเทศที่กําหนด
(IHR Designated Point of Entry)
1) จัดทํารางเกณฑการประเมินสมรรถนะชองทางตามขอกําหนดขององคการอนามัยโลก (CCAT: Core

Capacities Assessment Tools) และประชุมชี้แจงเกณฑฯ แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคและดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ

2) ประเมินและติดตามการเตรียมความพรอมรับมือภาวะฉุกเฉินจากแบบประเมินสมรรถนะหลัก
ชองทางเขาออกประเทศทาอากาศยาน ทาเรือ และพรมแดนทางบก (CCAT: Core capacity
Assessment Tool) ขององคการอนามัยโลก จํานวน 18 แหง (ยกเวนพรมแดนเชียงของไมไดประเมิน
เนื่องจากชองทางฯ กําลังจะยายไปอยูท่ีพรมแดนสะพานมิตรภาพ แหงท่ี 4) ผลการประเมิน ในภาพรวม
ชองทางท้ัง ๑๗ แหง มีคะแนนอยูระหวาง 50 - 80 ของเกณฑการประเมินฯ ซึ่งจําเปนตองปรับปรุง
ในบางสวนของท้ัง 3 สมรรถนะ และไดตรวจเยี่ยมการเตรียมความพรอมของดานพรมแดนบานพุน้ํารอน
จังหวัดกาญจนบุรี กอนเปดเปนดานถาวร

4. การสนับสนุนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ไดดําเนินการ ดังนี้
1) สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธความรูเรื่องโรคในรูปแบบตางๆ เชน แผนพับ บัตรขอแนะนําดานสุขภาพ

สื่อสําหรับจัดนิทรรศการ (Roll up) ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และจัดทํามาตรการในการ
เฝาระวังผู เดินทางท่ีมาจากพ้ืนท่ี ท่ีไดรับผลกระทบจากโรคเวสตไนล  พรอมท้ังสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณวิทยาศาสตร และแบบฟอรมการปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลใหกับดานตางๆ ท่ัวประเทศ

2) จัดทําระบบการเฝาระวังโรคในผูเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และดําเนินการประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมการศาสนา ผูประกอบกิจการฮัจย หนวยงานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ
ไดแก สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร สํานักงานปองกันควบคุมโรค และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(Mr.Hajj) พรอมท้ังประชาสัมพันธโครงการปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรคติดตอแกชาวไทยมุสลิม
ท่ีเดินทางไปแสวงบุญ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ป 2556 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ณ ศูนยบริหาร
กิจการศาสนาอิสลามแหงชาติ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมใหบริการตรวจสุขภาพเบื้องตน ใหความรู
การเตรียมตัวกอนเดินทาง และใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอใหแกผูแสวงบุญ จํานวน 1,200 คน

3) ฝกซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศของชองทางเขาออกประเทศ
ทาเรือกรุงเทพ แบบฝกปฏิบัติ (Drill) เม่ือวันท่ี 5-6 กันยายน 2556 ณ อาคารรับรองโอบี ทาเรือ
กรุงเทพ

ปจจัยความสําเร็จ
1) คณะอนุกรรมการพัฒนาชองทางฯ เปนตัวแทนในระดับบริหารของแตละหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ

จึงมีสวนชวยในการผลักดันให เ กิดการดําเนินกิจกรรมและประสานความรวมมือในการพัฒนา
ชองทางเขาออกประเทศใหเปนไปตามแผนการพัฒนาท่ีกําหนด
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ปญหาอุปสรรค
มีกิจกรรมหรือโครงการเรงดวนนอกแผน ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งทําให

บางกิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน มีการดําเนินงานลาชากวาเวลาท่ีกําหนด

ขอเสนอแนะ
1) เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน ดังนั้นการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประจําดานฯ และเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ควรเนนการฝกปฏิบัติมากข้ึนและเพ่ิมกิจกรรมการสราง
ความสัมพันธ เพ่ือใหเกิดความราบรื่นในการประสานงาน

2) ควรฝกซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ อยางตอเนื่อง และปรับปรุงหรือถอดบทเรียนภายหลังการซอม
ทุกครั้ง เพ่ือแกไขขอบกพรองท่ีพบในแผนตอบโตฯ และกอใหเกิดทักษะความชํานาญในการดําเนินงาน
เพ่ิมข้ึน

3) ควรมีการประเมินแผนงานโครงการเปนระยะ ประเมินความเสี่ยงและบริหารเวลา ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง

3) ไดรับความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ จากท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
4) มีชองทางการติดตอสื่อสารเพ่ิมข้ึนทําใหเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ ไดรับขอมูลขาวสาร

การระบาดของโรคไดรวดเร็ว

การควบคุมโรคหนอนพยาธิ

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร และพ้ืนท่ีภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน
เปนโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีกรอบการดําเนินงาน
ภายใตแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.) และพ้ืนท่ีภูฟาพัฒนา โดยกําหนดแผนดําเนินการ
ตอเนื่อง ๑๐ ป เริ่มตั้งแตป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ใหทุกโรงเรียนบรรลุตัวชี้วัดท่ี ๒๑ ลดความชุกโรคหนอนพยาธิ
ในนักเรียนและเยาวชนใหไมเปนปญหาสาธารณสุข (ภายในป ๒๕๕๙ ใหเหลือไมเกินรอยละ ๕) และความรุนแรง
ของโรคหนอนพยาธิอยูในระดับต่ําตามเกณฑองคการอนามัยโลก ซึ่งในปงบประมาณ 2556 กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเปนหนวยรวมของโครงการตามแผน กพด. และภูฟาพัฒนาท่ีรับผิดชอบ
กรอบการดําเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ไดดําเนินการสนับสนุนหนวยงานในพ้ืนท่ี ดังนี้

1) จัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณตรวจหาหนอนพยาธิ จํานวน 3 รายการ ไดแก ชุดรีฟลลตรวจหา
และนับไขหนอนพยาธิ ชุดสไลดถาวรตัวอยางไขหนอนพยาธิ และตลับเก็บอุจจาระใหกับ 52 จังหวัด
เปาหมาย ในชวงเดือนธันวาคม 2556 เพ่ือใหจังหวัดสามารถทําการตรวจคนหาโรคหนอนพยาธิ
ในภาคการศึกษาท่ี 1 พรอมกับไดสนับสนุนยาอัลเบนดาโซลรักษาโรคหนอนพยาธิลําไสทุกชนิดจํานวน
418,000 เม็ด และยาพาราซิควอนเทลรักษาพยาธิตัวแบน ไดแก พยาธิใบไมตับ พยาธิใบไมลําไส
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ขนาดกลาง พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก และพยาธิตืด จํานวน 365,000 เม็ด เพ่ือใหการรักษานักเรียน
ตามชนิดหนอนพยาธิท่ีพบ และการรักษาแบบมวลชนในภาคเรียนท่ี ๒ รวม ๒ ครั้ง ในรอบหนึ่งปการศึกษา
ตามเปาหมายโครงการฯ ท้ังนี้  ในพ้ืนท่ีภูฟาพัฒนากําหนดการสนับสนุนแบบเขมขนรอยละ 100
จํานวน 2 ครั้ ง  เ พ่ือเรงรัดขับเคลื่อนแบบบูรณาการสนับสนุนการลดโรค โดยการรณรงคตรวจ
และรักษา เพ่ือตัดการแพรโรคในโรงเรียนและชุมชน และสนับสนุนยุทธศาสตรกําจัดโรคพยาธิใบไมตับ
ลดมะเร็งทอน้ําดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพ้ืนท่ีท่ีพบความชุกสูงในภาคเหนือ

2) ตรวจสอบคุณภาพการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิของพนักงานจุลทัศนกร (Quality Control) ใน 2 พ้ืนท่ี
ไดแก พ้ืนท่ีภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน เม่ือวันท่ี 12 - 18 มีนาคม 2556 จํานวน 20 คน
ภาคทฤษฎีผานเกณฑรอยละ 55 และภาคปฏิบัติผานเกณฑรอยละ 100 และพ้ืนท่ีภูฟาพัฒนา
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556 จํานวน 12 คน ภาคทฤษฎีผานเกณฑ
รอยละ 25 ภาคปฏิบัติผานเกณฑรอยละ 100

3) จัดอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรถายทอดเทคนิคการตรวจโรคหนอนพยาธิ  จํานวน 3 วัน
ใหกับนักเรียนสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เ พ่ื อปฏิบั ติ ง านตรวจ อุจจาระคนหา โ รคหนอนพยาธิ ใน พ้ืน ท่ีและ ใน โ ร ง เ รี ยนระหว า งวั น ท่ี
20 - 22 มีนาคม 2556 จํานวน 46 คน ภาคทฤษฎีผานเกณฑรอยละ 71.4 ภาคปฏิบัติผานเกณฑ
รอยละ 100

4) จัดการประชุมบูรณาการระดับอําเภอเพ่ือขับเคลื่อนโครงการลดโรคหนอนพยาธิในพ้ืนท่ีแผนภูฟาพัฒนา
จังหวัดนาน โดยกรมควบคุมโรค รับผิดชอบรวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรคและจังหวัด มีการประสาน
ความรวมมือจากผูนําชุมชน คณะครู แพทยโรงพยาบาลชุมชน เกษตรพัฒนาการ อสม. และประชาชน
เพ่ือกําหนดมาตรการทางสังคมและแกปญหาความชุกโรคหนอนพยาธิสูงในพ้ืนท่ีแผนภูฟาพัฒนา
จังหวัดนาน

5) จัดกิจกรรมรณรงคในระดับหมูบานและโรงเรียนเพ่ือขับเคลื่อนการลดโรคหนอนพยาธิในพ้ืนท่ีภูฟาพัฒนา
จังหวัดนาน เม่ือวันท่ี 16 - 28 กุมภาพันธ 2556 และ 1 - 28 มีนาคม 2556

6) จัดทําและสนับสนุนคูมือการกําจัดโรคพยาธิใบไมตับสําหรับประชาชน เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงาน
ในชุมชน และตนแบบสื่อชุดความรูใหเขาถึงกลุมเปาหมาย รวมถึงสื่อภาษาชนเผา สื่อภาษาเสียง
และทองถ่ิน เพ่ือใชประกอบกิจกรรมรณรงคในพ้ืนท่ีภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน ในชวงเดือนมีนาคม 2556

7) จัดเวทีประชาคม เพ่ือคืนขอมูลสถานะสุขภาพสูชุมชนในพ้ืนท่ี อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอบอเกลือ
จังหวัดนาน

8) สํารวจและวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมหลังการรณรงคในหมูบานและโรงเรียนในพ้ืนท่ีภูฟาพัฒนา อําเภอเฉลิม
พระเกียรติและอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน และนําความรูท่ีไดจากการสํารวจมาเปนแนวทางในการให
ความรูนักเรียน ประชาชนในปตอไปใหเกิดประสิทธิผล

9) นิเทศติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในพ้ืนท่ีโรงเรียน และศูนยสงเสริม
และพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะในพ้ืนท่ีโครงการตามพระราชดําริฯ ป 2556 จํานวน 3 จังหวัด ไดแก
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 โรงเรียนสํากัดตํารวจตระเวนชายแดน 1 แหง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบุญธรรม
บุญพริ้ง บานหวยไผ หมู ๑๑ ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ บานโคกมวง หมู 2 ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุสุมาลย
จั งหวัดสกลนคร และศูนยส ง เสริมและพัฒนาเด็กวัย เตาะแตะ บ านหนองหอย หมู 4
ตําบลกุสุมาลย อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร

 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ๒ แหง ไดแก โรงเรียนบานกุดหวา หมู
๙ ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน และโรงเรียนบานศุภชัย หมู ๕ ตําบลดึมชาด
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

ปจจัยความสําเร็จ
เครือขายทุกระดับใหความรวมมือเปนอยางดี และไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่องทุกป

ปญหาอุปสรรค
การดําเนินงานตรวจอุจจาระคนหาโรคหนอนพยาธิในชวงเดือนพฤษภาคมมักมีฝนตกประกอบกับพ้ืนท่ี

ดําเนินการเปนภูเขาสูง ทําใหการเขาถึงพ้ืนท่ีลําบากทํางานไมได

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
หนวยงานระดับพ้ืนท่ีมีขอเสนอในการปรับแผนการตรวจอุจจาระคนหาโรคหนอนพยาธิ จากเดิมในเดือน

พฤษภาคม เปนชวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคมของทุกป เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดครอบคลุม

การเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการจัดการภัยพิบัติ
ในปงบประมาณ 2556 ไดเนนเรื่องการถายทอดแนวทางการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข (SOP) ใหกับหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค
และการพัฒนาแผนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานขององคกรใหกับหนวยงานในสวนกลาง
และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12 เพ่ือใหบุคลากรมีความรูในเรื่องกรอบแนวคิดการจัดทํา
แผนประคองกิจการ การวิเคราะหผลกระทบในองคกร (BIA : Business Impact Analysis) และการ
วิเคราะหความเสี่ยงพรอม กับฝกปฏิบัติการเขียนแผนฯ เพ่ือใหหนวยงานมีแนวทางในการจัดทําแผนประคอง
กิจการ และแผนบริหารความตอเนื่องขององคกร
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2. การจัดทําแผนประคองกจิการ แผนบริหารความตอเนื่อง และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
การตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแผนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานขององคกร (Business
Continuity Management : BCM) ให กับสํ านักส วนกลางและสํานักงานปอง กันควบคุมโรค
และศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management
ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย BIA (Business Impact Analysis), RA (Risk Assessment), BCP (Business
Continuity Management) และ IMP (Incident Management Plan) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ บริษัท True Internet Data Center Co., Ltd. ศูนยเมืองทองธานี เม่ือวันท่ี 5 และ 12 กรกฎาคม
2556

2) ติดตามความกาวหนา และประเมินแผนดําเนินการแผนบริหารสถานการณฉุกเฉิน (IMP) และแผน
ประคองกิจการ (BCP) ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 3 ชลบุรี เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556
ตามหัวขอและรายการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Audit Checklist) โดยใชการพิจารณาจาก
เอกสารท่ีเก่ียวของ เชน คูมือคุณภาพ ข้ันตอนการดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติ เปนตน

3) ดําเนินการทบทวนยุทธศาสตรการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเปาหมายของการดําเนินงานยังคงยึดกรอบ
ตามยุทธศาสตรการตอบโตภาวะฉุกเฉินป พ.ศ. 2554 - 2558 และกรอบความตกลง Hyogo
Framework for Action 2005-2015 โดยสรุปดังนี้

 ลดความเสี่ยง นําไปปฏิบัติไดทุกระดับ
 ระบุและประเมินความเสี่ยง เพ่ือการเตือนภัย
 การนําองคความรูไปใชในการลดผลกระทบ
 ลดปจจัยความเสี่ยงท้ังหมด

และการเตรียมความพรอมสําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินทุกระดับ ซึ่งการบริหารจัดการและตอบโต
สถานการณฉุกเฉินนั้นไดเตรียมองคความรู คูมือ (System Manual) ครอบคลุมใน 7 เรื่อง ดังนี้

 โครงสราง/ระบบบัญชาการสถานการณฉุกเฉิน/ระบบสั่งการและบริหารจัดการ
 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure)
 การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Assessment)
 แผนบริหารสถานการณฉุกเฉิน (IMP)
 แผนประคองกิจการ (BCP)
 ระบบและแนวทางในการบริหารจัดการเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณตางๆ
 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) / ระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน

4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือการจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
โดยนํายุทธศาสตรการเตรียมความพรอมและดําเนินการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
สถานการณฉุกเฉินและภยัพิบตัภิายใตระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีมีมาตรฐานสากล หลกัเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ) และมาตรฐานระบบการ
บริหารความตอเนื่องขององคกร ISO 22301 : 2012 มาประยุกตใชเปนแนวทางในการวางกรอบ
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3. การติดตามงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

1) การดําเนินงานตอบโตการระบาดของโรคคอตีบมีการประชุมปรึกษาหารือและใหขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานปองกันควบคุมการระบาด ท้ังระดับกรมและกระทรวง ไดประชุม War Room กระทรวงฯ
เพ่ือติดตามเฝาระวังแกไขปญหาโรคคอตีบ รวมท้ังประชุมติดตามเฝาระวังการระบาดของโรคคอตีบ
ผานระบบ VDO Conference รวมกับหนวยงานสวนภูมิภาค ไดแก สคร. 1 - 12 และจังหวัด
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือควบคุมการระบาดของโรค ทําใหสามารถควบคุมการระบาดไดอยางรวดเร็ว และไมขยาย
ออกไปท่ัวประเทศ

สํานักโรคติดตอท่ัวไป ในฐานะเลขาศูนยปฏิบัติการ (War room) กรมควบคุมโรค ไดจัดทําคําสั่ง
กรมควบคุมโรคท่ี 1626/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานวิชาการในการดําเนินงานปองกันควบคุม
การระบาดของโรคคอตีบ กรณีการระบาดท่ีจังหวัดเลยและจังหวัดใกลเคียง ซึ่งประกอบดวยคณะท่ี
ปรึกษาและคณะทํางานวิชาการดําเนินการรวบรวมพัฒนาองคความรู พัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคคอตีบ และใหการสนับสนุนดานวิชาการแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ไดจัดทํา
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1622/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหาการระบาดของโรคคอตีบดานการแพทยและสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการ มีนายแพทยณรงค  สหเมธาพัฒน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธาน (ผูบัญชาการเหตุการณ) และนายแพทยโสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงฯ
เปนรองประธาน มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานแกคณะทํางานแตละชุดสั่งการ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ติดตามประเมินผล สนับสนุนทรัพยากร เปนตน และมีคณะทํางาน รวม 5 คณะ
ไดแก คณะทํางานบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการฯ คณะทํางานปฏิบัติการการแพทยและสาธารณสุข
คณะทํางานสนับสนุนยาและเวชภัณฑ คณะทํางานประชาสัมพันธ และคณะทํางานประสาน
ดานวิชาการ หนวยงานสาธารณสุข ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดรวมดําเนินการควบคุมการระบาด
การประสานสั่งการและใหการสนับสนุนพ้ืนท่ีระบาด 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย เพชรบูรณ
หนองบัวลําภู สุราษฎรธานี อุดรธานี นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช และพ้ืนท่ีเสี่ยงในจังหวัด
ใกลเคียงอีก 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ
เชียงราย นาน พิษณุโลก พิจิตร  และอุตรดิตถ การดําเนินงานในภาพรวมใชระบบรวมศูนยบัญชาการ
(Incident Command System) และใชกลไกการบริหารจัดการ จัดตั้ ง War room กระทรวง
สาธารณสุข และ VDO Conference ในการกํากับติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยางสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง การกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงานควบคุมโรคท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหา
ประกอบกับความรวม มือร วมแรงและทุ ม เทจากบุคลากรสาธารณสุขใน พ้ืน ท่ี  จึ งส งผลให
ควบคุมการระบาดของโรคคอตีบใหไมกระจายเปนวงกวางและควบคุมการระบาดได รวมใชเวลา
7 เดือนในการดําเนินการควบคุมโรคอยางเขมขน

ท้ังสวนกลางและสวนภมิูภาค โดยมีกลุมเปาหมายท่ีรวมดําเนนิการ ไดแก สํานกัวชิาการและสถาบันภายใต
สังกัดกรมควบคุมโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12 และผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน (IMP) และแผนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานขององคกร (BCM)
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นอกจากนี้ สํานักโรคติดตอท่ัวไปและสํานักจัดการความรู ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน
การดําเนินการปองกันควบคุมการระบาดของโรคคอตีบ ป 2556 เม่ือวันท่ี 12 - 13 กุมภาพันธ 2556
ณ โรงแรมนารายณ กรุงเทพมหานคร โดย นายแพทยโสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปนประธานการประชุม ดําเนินการสรุปบทเรียนโดยแบงเปนกลุมตามโครงสรางศูนยปฏิบัติการ
(War Room) และกลุมตามพ้ืนท่ีการระบาด ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย คณะทํางานศูนยปฏิบัติการ
และจังหวัดท่ีมีการระบาดของโรคคอตีบ รวม 18 จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย เพชรบูรณ หนองบัวลําภู
สุราษฎรธานี อุดรธานี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม หนองคาย สกลนคร
บึงกาฬ เชียงราย นาน พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดอุตรดิตถ โดยเนน 5 จังหวัดท่ีมีการระบาดของโรค ไดแก
จังหวัดเลย เพชรบูรณ หนองบัวลําภู อุดรธานี และพรอมศูนยวิชาการท่ีรวมดําเนินงาน รวม 120 ทาน
ไดรวบรวมและสังเคราะหผลการสรุปบทเรียน จัดทําเปนบทสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบายนําสู
การปรับปรุงและวางแผนปฏิบัติงานตอไป

ปจจัยความสําเร็จ
ปจจัยภายในองคกร

1) ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญ มีนโยบายท่ีชัดเจน
2) มีการสนับสนุนดานงบประมาณท่ีเพียงพอ
3) มีการกําหนดเปนการดําเนินการในตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 4 จึงไดรับการสนับสนุนผลักดัน และไดรับ

ความรวมมือในการดําเนินงานอยางดี
4) มีการแตงตั้งคณะทํางาน และแบงบทบาทหนาท่ีชัดเจน
5) มีคณะท่ีปรึกษาดานวิชาการ (STAG) ท่ีเขมแข็ง และใหความเอาใจใสงานอยางแทจริง
6) มีกลไกการติดตามประเมินผลงานรายไตรมาส

ปจจัยภายนอกองคกร
1) ไดรบัความรวมมือจากคณะกรรมการและบคุลากรจากสํานกัวชิาการในสวนกลาง และสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคท้ัง 12 แหง ในการผลักดันและรวมระดมความคิดเพ่ือจัดทําแผนประคองกิจการ
2) มีทีมภาคีเครือขายงานเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน ท่ีเขมแข็ง และใหความสําคัญกับงาน
3) มีระบบการประสานเครือขายคลองตัว

ปญหาอุปสรรค
ในไตรมาสท่ี 1 เกิดการระบาดของโรคคอตีบข้ึน หนวยงานตองปฏิบัติภารกิจดานการตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินฯ กรณีการระบาดของโรคคอตีบ และยกระดับการตอบโตฯ และการประชุมติดตามสถานการณ
(War Room) เปนระดับกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจําเปนตองรวบรวมสรรพกําลัง และบุคลากร
เพ่ือตอบโตสถานการณ ดังกลาว จึงตองเลื่อนการดําเนินการ กิจกรรมและโครงการตางๆ มาดําเนินการใน
ไตรมาสอ่ืนๆ ทําใหการดําเนินงานตามแผนงานบางกิจกรรมมีความลาชากวาแผนท่ีตั้งไว
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ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
1) จัดลํ าดับความสํา คัญของปญหาท่ีตองดํ า เนินการเร งด วน ซึ่ ง มีผลกระทบตอประชาชนสู ง

เชน การตอบโตตอสถานการณการระบาดของโรคคอตีบ และเลื่อนกิจกรรมท่ียังไมจําเปนเรงดวน
2) วางแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเตรียมพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน ในการบริหารจัดการบุคลากร

และงบประมาณ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดทันสถานการณ
3) หนวยงานควรจัดทําแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) ดานแผนบุคลากร ในกรณี

ท่ีองคกรไดรับผลกระทบจนตองหยุดกิจกรรมบางอยางเปนการชั่วคราว โดยการเพ่ิมหรือหมุนเวียน
บุคลากรจากกลุม/หนวยงานอ่ืนมาเสริม เพ่ือใหการดําเนินงานกลับคืนสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็วหรือมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

โครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค

1) จากการดําเนินงานโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค ตั้งแตปงบประมาณ 2554 ถึงเดือนกันยายน 2556
มีศูนยเด็กเล็กเขารวมโครงการ จํานวน 18,441 แหง คิดเปนรอยละ 94.5 ประเมินผลแลว จํานวน
16,716 แหง คิดเปนรอยละ 90.6 และผานเกณฑการประเมิน 11,840 แหง  คิดเปนรอยละ 70.8

2) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เม่ือวันท่ี 28 - 29 มกราคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ
ครูผูดูแลเด็ก และเจาหนาท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับรางวัล รวมท้ังผูบริหารทางการศึกษา
(ประถมศึกษา) รวม 550 คน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปองกันควบคุม
โรคติดตอในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล และเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาศูนยเด็กเล็กปลอดโรค
โดยมีการนําเสนอผลงานและนวัตกรรม พรอมกับมอบเกียรติบัตรและโลรางวัลใหกับศูนยเด็กเล็ก
ท่ีผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเล็กปลอดโรคระดับเขต ในป พ.ศ. 2555

3) นิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรคในพ้ืนท่ีรวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ท้ัง 12 แหง

4) จัดทําและสนับสนุนสื่อการดําเนินงานใหกับเครือขาย จํานวน 3 รายการ ไดแก คูมือการประเมินศูนยเด็ก
เล็กปลอดโรค จํานวน 30,000 เลม ชุดสื่อการเรียนการสอนสําหรับศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
จํานวน 10,000 ชุด และแนวทางการปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็ก สําหรับครู และผูดูแลเด็ก
จํานวน 3,200 เลม

5) พัฒนาระบบฐานขอมูลศูนยเด็กเล็กปลอดโรค เพ่ือเปนชองทางในการติดตามผลการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็กของแตละพ้ืนท่ี และใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับครูผูดูแลเด็ก
และเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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6) สรุปบทเรียนจากการดําเนินงานโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค เม่ือวันท่ี 18 - 21 มิถุนายน 2556
ณ ผึ้งหวาน รีสอรท แอนด สปา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือนําบทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงาน
โครงการสรุปเปนรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสมในการขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุ
เปาหมายในระยะตอไป

7) จัดงานรณรงค “การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-
ปลอดโรค กรมควบคุมโรค ป 2556” เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ) ตําบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก ครูผูดูแลเด็ก
ผูบริหารและบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรคของ
กรมควบคุมโรค สพฐ. สวนกลางและภูมิภาค บุคลากรในสํานักงานปองกันควบคุมโรค และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ แขกผูมีเกียรติ ผูบริหารกรมควบคุมโรค และบุคลากรจากสวนกลาง
รวม 500 คน  เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
คุณภาพ - ปลอดโรค กรมควบคุมโรค และเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
ปลอดโรค พรอมกับมอบโลรางวัลประจําป 2556เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของอ
ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ - ปลอดโรค กรมควบคุมโรค และเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็กปลอดโรค พรอมกับมอบโลรางวัลประจําป 2556

ปจจัยความสําเร็จ
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค เชน เจาหนาท่ี

สาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และชุมชน เปนตน

ปญหาอุปสรรค
การดําเนินงานศูนยเด็กเล็กปลอดโรค ปญหาอุปสรรคท่ีพบ เชน การเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานบอยครั้ง ทําให

การดําเนินงานในพ้ืนท่ีไมตอเนื่อง ทีมประเมินมีไมเพียงพอ งบประมาณระดับจังหวัดและระดับอําเภอมีนอย
บางแหงไมมีงบประมาณในการดําเนินงาน เปนตน

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
1) ควรจดัอบรมทีมประเมิน และอบรมครพ่ีูเลีย้งเดก็ใหครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี
2) ควรมีการนิเทศ ติดตาม และใหการสนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมและ

สรางการยอมรับของศูนยเด็กเล็กปลอดโรคตอไป
3) บางพ้ืนท่ีไดมีการขยายผลการดําเนินงานเขาสูโรงเรียนอนุบาลไปบางแลว บางแหงมีการนํารองโรงเรียน

อนบุาลปลอดโรคในจังหวัดเดียวกอน แตบางพ้ืนท่ียังไมพรอม เพราะตองศึกษาบริบทของโรงเรียนอนุบาล
และมาตรฐานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพท่ีมีอยูเดิมกอน อาจตองดําเนินการในปตอไป
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การดําเนินงานตามยทุธศาสตรและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร

การพัฒนายุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผล
1. การพัฒนายุทธศาสตรและกรอบการดําเนินงาน ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 5 ป

ตามท่ีกรมควบคุมโรคไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทางยุทธศาสตรของหนวยงานภายใตสังกัด
กรมใหนําสูเปาหมายตามวิสัยทัศนของกรมควบคุมโรคภายในป 2563 โดยมีแนวคิดใหสํานักสวนกลาง
และสํานักงานปองกันควบคุมโรค ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรใหเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหวางยุทธศาสตรปองกันควบคุมโรค ยุทธศาสตรกรม จุดเนนของกรม และปญหาในพ้ืนท่ีใน
ลักษณะ Matrix โดยสํานักโรคติดตอท่ัวไป ไดถูกคัดเลือกใหเปนหนวยงานนํารองพัฒนากระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตรในแผนงานปองกันควบคุมโรคหัด ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน Strategic Focus ของ
กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ในปงบประมาณ 2556 สํานักโรคติดตอท่ัวไป จึงไดดําเนินการจัดทํากรอบ
การดําเนินงาน (พ.ศ. 2557-2561) ของหนวยงานใหครอบคลุมโรคและภัยสุขภาพท่ีสํานักรับผิดชอบ
ในฐานะ National Program โดยใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับกรมควบคุมโรค และสามารถ
ถายทอดสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ผานเวทีการประชุมรวมกันระหวางผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
และบุคลากรของสํานัก เม่ือวันท่ี 27 - 28 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร และ
วันท่ี 1 - 2 สิงหาคม 2556 ณ ทับขวัญ รีสอรท แอนด สปา จังหวัดนนทบุรี โดยไดกรอบการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรค จํานวน 8 เรื่อง ไดแก

 กรอบการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอทางอาหารและน้ํา
 กรอบการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีน
 กรอบการดําเนินงานศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
 กรอบการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางสัตวและคน
 กรอบการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ และการพัฒนาสมรรถนะ

ชองทางเขาออกระหวางประเทศตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548
 กรอบการดําเนินงานเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
 กรอบการดําเนินงานกวาดลางโปลิโอและการกําจัดโรคหัด

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมควบคุมโรคในสวนท่ีสํานักโรคติดตอท่ัวไปรับผิดชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขและคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กรมควบคุมโรคในสวนท่ีสํานักโรคติดตอท่ัวไปรับผิดชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด ดังตารางท่ี 4 - 3 และ 4 - 4
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ตารางท่ี 4 - 3 สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เปาหมาย
ระยะ ตัวชี้วัด เปาหมาย

ป 2556
ผลงาน

ป 2556 แหลงขอมูล

3 - 5 ป อัตราการปวยดวยโรคหัด ไมเกิน 0.5
ตอแสน

ประชากร

อัตราปวย
(ตอแสนประชากร)
พ.ศ.2555 : 7.34
พ.ศ.2556 : 3.47

รง. 506
สํานักระบาดวิทยา
ณ วันท่ี 1 พ.ย. 56

1 - 2 ป รอยละของเด็กอายุ 1 ป ที่ไดรับวัคซีน
ปองกันโรคหัด

ไมนอยกวา
รอยละ 95

รอยละ
98.8 */62.5 **

* Cluster survey
ป 2556
** สนย. รายงาน
สะสม ป 2556
ณ เดือน มิ.ย.56

ตัวชี้วัดของงานบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคระดับพ้ืนฐาน
(Basic Preventive & Promotive Services: PP)

รอยละของเด็ก 0 - 2 ป
ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ

ไมนอยกวา
รอยละ 90

Cluster survey
ป 2556
( 14 จังหวัดจาก
18 จังหวัดสํารวจ)

 รอยละของเด็กอายุ 1 ป ที่ไดรับ BCG รอยละ 100
 รอยละของเด็กอายุ ๑ ป ที่ไดรับ DTP-HB3 รอยละ 99.2

 รอยละของเด็กอายุ ๑ ป ที่ไดรับ OPV3 รอยละ 99.2

 รอยละของเด็กอายุ ๒ ป ที่ไดรับ DTP4 รอยละ 97.7

 รอยละของเด็กอายุ ๒ ป ที่ไดรับ OPV4 รอยละ 97.7

 รอยละของเด็กอายุ ๒ ป ที่ไดรับ JE2 รอยละ 96.3
รอยละของเด็ก 3 - 5 ป
ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ

ไมนอยกวา
รอยละ 90

 รอยละของเด็กอายุ ๓ ป ที่ไดรับ JE3 รอยละ 91.4

 รอยละของเด็กอายุ ๕ ป ที่ไดรับ DTP5 รอยละ 90.2

 รอยละของเด็กอายุ ๕ ป ที่ไดรับ OPV5 รอยละ 90.2
รอยละของเด็ก 6 - 12 ป
ไดรับวัคซีนกระตุนทุกประเภทตามเกณฑ

ไมนอยกวา
รอยละ 95

 รอยละของเด็กนักเรียน ป.๑ ไดรับ MMR2 รอยละ 96.0

 รอยละของเด็กนักเรียน ป.๖ ไดรับ dT รอยละ 97.2
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สรุปผลการดําเนินงานยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข และตามคํารับรองการปฏิ บัติราชการ
ของกรมควบคุมโรคในสวนท่ีสํานักโรคติดตอท่ัวไปรับผิดชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสํานักโรคติดตอท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 หนวยงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4
คาคะแนนเฉลี่ยท่ีได 4.9750 คิดเปนน้ําหนักท่ีไดรอยละ 99.50 โดยสามารถดําเนินการไดบรรลุ
ตามเปาหมาย จํานวน 16 ตัวชี้วัด ดังตารางท่ี 4 - 5

ตารางท่ี 4 - 4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก
รอยละ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ท่ีได
คะแนน

ถวงน้ําหนัก
รอยละของชองทางเขาออกระหวาง
ประเทศ (Designated Port) ท่ี
กําหนดท่ีผานเกณฑการประเมินการ
พัฒนาสมรรถนะหลักดานสาธารณสุข
ภายใตกฎอนามัยระหวางประเทศ
พ.ศ.2548

1.5 รอยละ
55

(10แหง)

รอยละ
94.44
(18แหง)

5.0000 0.0750

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติ
ราชการ

4 ระดับ 5 ระดับ 4 3.2857 0.1314
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ตัวชี้วัด หนวย
วัด

นํ้าหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

คา
คะแนน

ท่ีได

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล  นํ้าหนักรอยละ 50 5.0000 2.5000

1 BuSC
1.1.1

ความสําเร็จของการสรางและดําเนินงาน
เครื อข ายความร วมมือ พัฒนาระบบ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพระดับชาติ นานาชาติ

ข้ันตอน 10 5.0000 5.0000 0.5000

2 BuSC
1.1.2

ระดับความสําเร็จของสถานการณฉุกเฉิน
และภัยพิบัติซึ่งมีปญหาโรคและภัยสุขภาพ
ท่ีกรมควบคุมโรคสามารถโตตอบไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด

ข้ันตอน 10 5.0000 5.0000 0.5000

3 BuSC
1.1.3

ระดับความสําเร็จของการมีกลไกและ
ข้ันตอนการบริหารจัดการการเตรียม
ความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ดานโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ
ตามเกณฑท่ีกําหนด

ข้ันตอน 5 5.0000 5.0000 0.2500

4 BuSC
1.1.4

ระดับความสํ า เร็ จ ในการดํ า เ นินการ
ใหประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรม
สุขภาพ ท่ี เหมาะสมตามเกณฑ ท่ีกรม
ควบคุมโรคกําหนด

ข้ันตอน 5 5.0000 5.0000 0.2500

5 BuSC
1.1.5

ระดับความสําเร็จของการพยากรณโรค
และภัยสุขภาพท่ีมีคุณภาพ

ข้ันตอน 5 5.0000 5.0000 0.2500

6 BuSC
1.2.1

รอยละของดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแนวทางของกฎอนามัยระหว า ง
ประเทศ พ.ศ.2548 (IHR 2005)

รอยละ 5 5.0000 5.0000 0.2500

7 BuSC
1.2.2

ระดับความสําเร็จของการดําเ นินงาน
โครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค

ข้ันตอน 5 5.0000 5.0000 0.2500

8 BuSC
1.2.3

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
เครือขายความรวมมือเรงรัดกําจัดโรคพิษ
สุนัขบา

ข้ันตอน 5 5.0000 5.0000 0.2500

ตารางท่ี 4 - 5 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของสํานักโรคติดตอท่ัวไป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ตัวชี้วัด หนวย
วัด

นํ้าหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ท่ีได

คะแนน
ถวง

นํ้าหนัก

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพ นํ้าหนักรอยละ 10 5.0000 0.5000
9 BuSC

2
สัดสวนของกลุมลูกคาหรือกลุมผูใช
ผลิตภณัฑมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑของ
หนวยงาน

รอยละ 10 98.2143 5.0000 0.5000

มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพ นํ้าหนักรอยละ 15 4.7666 0.7150

10 BuSC
3

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายรวม
- ไตรมาส 2
- ไตรมาส 3
- ไตรมาส 4

รอยละ
5
5
5

63.6006
75.7510
99.9668

4.4000 0.2200

11 BuSC
4

ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบญัชีของหนวยเบกิจาย

ข้ันตอน 5 5.0000 5.0000 0.2500

12 BuSC
5

ระดับความสําเร็จของการติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยงานท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

ข้ันตอน 5 5.0000 4.9000 0.2450

มิติท่ี 4 ดานพัฒนาองคกร นํ้าหนักรอยละ 25 5.0000 1.2500

13 BuSC
6

ระดับความสําเร็จของการนําเกณฑPMQA
มาใชเปนเครื่องมือในการดาํเนินงานของ
โครงการ

ข้ันตอน 7 5.0000 5.0000 0.3500

14 BuSC
7

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัด
ระดับองคกรสูระดับบุคคล

ข้ันตอน 6 5.0000 5.0000 0.3000

15 BuSC
8

ระดับความสําเร็จของการจดัการความรู
ของหนวยงาน

ข้ันตอน 6 5.0000 5.0000 0.3000

16 BuSC
9

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร

ข้ันตอน 6 5.0000 5.0000 0.3000

นํ้าหนักรวม 100 คาคะแนนท่ีได 4.9650
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3. การประเมินโครงการ
ตามยุทธศาสตรท่ี 5 ของกรมควบคุมโรค การติดตามประเมินผลภาพรวมของการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล ไดถายทอดสูหนวยงานภายในกรมฯ ใหมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการสําคัญของหนวยงาน “โครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค” เปนนโยบายของกรมฯ
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน และเปนโครงการสําคัญซึ่งสามารถเสริมสรางคุณภาพ
การดําเนินงานของศูนยเด็กเล็กและสงผลกระทบตอสุขภาพของเด็ก

สํานักโรคติดตอท่ัวไป จึงไดจัดทําโครงการประเมินโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค ป 2556
เพ่ือประเมินผลความความเหมาะสมของการดําเนินงานโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค ดานปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิต และเพ่ือทราบปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ในการดําเนินการโครงการ
ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค นอกจากนี้ไดประเมินผลลัพธของโครงการ โดยการศึกษาประสิทธิผลของโครงการ
ศูนยเด็กเล็กปลอดโรคในการลดการมาโรงพยาบาลดวยโรคจากกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ โรคติดตอ
จากอาหารและน้ํา โรคมือเทาปาก และโรคหัด

โดยการประเมินแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนท่ี 1 การประเมินความความเหมาะสมของการดําเนินงานโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค

ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
สวนท่ี 2 การประเมินผลลัพธของโครงการ

สวนท่ี 1 การประเมินความความเหมาะสมของการดําเนินงานโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค
ดานปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต

การประเมินความความเหมาะสมของการดําเนินงานโครงการ โดยใชรูปแบบการประเมินเชิงระบบ
(System approach) เก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามจากผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรค 12 แหง (17 คน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แหง (80 คน) และรวบรวมขอมูล
ศูนยเด็กเล็กท่ีเขารวมโครงการและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random
Sampling) ดวยวิธีสัมภาษณครูพ่ีเลี้ยงในศูนยเด็กเล็กท่ีเขารวมโครงการ ๑๔๙ คน และผูรับผิดชอบของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ๓๓ คน
ผลการศึกษา

1. ดานผลผลิต พบวา ผลผลิตเชิงปริมาณของการเขารวมโครงการและการผานเกณฑประเมิน
ศูนยเด็กเล็กปลอดโรคบรรลุตามเปาหมายของโครงการ โดยมีศูนยเด็กเล็กท่ีเขารวมโครงการ ระหวาง
ป 2554 ถึง 2556 รอยละ 94.5 (จํานวน 18,441 / 19,518 แหง) ศูนยเด็กเล็กท่ีผาน
การประเมินตามเกณฑศูนยเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 11,848 แหง จากท่ีไดรับการประเมินจํานวน
16,716 แหง คิดเปนรอยละ 70.8 ( 69.97 – 71.78 ,99% CI ) โดยผูรับผิดชอบของสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคมีความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรครอยละ 100
(17 / 17 ) ผูรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.มีความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการฯ
รอยละ 65.00 (52 / 80)
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2. ดานปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการดําเนินงาน (process ) จากการศึกษาเชิงปริมาณเทียบกับ
เกณฑรอยละ 75 ของกลุมเปาหมายที่มีความคิดเห็นในระดับมากข้ึนไป ที่สอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพ
พบวา

 ปจจัยนําเขาสวนใหญเอ้ือตอการดําเนินงาน ไดแก  ทิศทาง /นโยบาย (การกําหนดเปาหมาย
การมอบหมายผู รับผิดชอบเฉพาะ) คูมือ แนวทาง และสื่อตางๆ แตการสนับสนุน/มีสวนรวม
ของผูบริหาร และการสนับสนุนการดําเนินงานแกจังหวัด ยังไมเอ้ือตอการดําเนินงาน

 กระบวนการดําเนินงาน สวนที่ยังไมเอ้ือตอการดําเนินงาน ไดแก วิธีการรับสมัครเขารวมโครงการ
ฐานขอมูลศูนยเด็กเล็ก การสนับสนุนการดําเนินงานแกจังหวัด ความไมสอดคลองในการประเมิน
ศูนยเด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรคและศูนยเด็กเล็กนาอยูของกรมอนามัย ความไมเพียงพอ
ของทีมประเมินในพื้นที่

นอกจากนี้ พบวา การสนับสนุนจากหนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานตนสังกัด และความพรอมตาม
ขนาดของศูนยเด็กเล็กมีความสัมพันธกับการผานเกณฑศูนยเด็กเล็กปลอดโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
P value <0.05 ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็กใหสงผลตอสุขภาพของเด็ก
ควรมีการบูรณาการในระดับนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และทบทวนกระบวนการดําเนินงาน
เชน พัฒนาศักยภาพการประเมิน พัฒนาฐานขอมูล เปนตน นอกจากนี้บุคลากรสาธารณสุขและเครือขาย
ในพื้นที่ มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็ก ซึ่งจะสงผลตอการปองกันควบคุม
โรคติดตอในระดับพื้นที่และในวงกวางไดตอไป

สวนท่ี 2 การประเมินโครงการศูนยเดก็เล็กปลอดโรคในการลดการมาโรงพยาบาลจากกลุมอาการ
คลายไขหวัดใหญ โรคติดตอจากอาหารและน้ํา โรคมือเทาปาก และโรคหัดในเด็กเล็ก

การประเมินผลลัพธของโครงการ โดยการวิเคราะหประสิทธิผลในการลดการมาโรงพยาบาลจากกลุม
อาการคลายไขหวัดใหญ โรคมือเทาปาก และโรคติดตอจากอาหารและน้ําในเด็กของศูนยเด็กเล็ก และ
มาตรการการดําเนินงานท่ีสามารถลดการมาโรงพยาบาลกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ โรคมือเทาปาก และ
โรคติดตอจากอาหารและน้ําในเด็กของศูนยเด็กเล็ก โดยการศึกษาแบบ observational retrospective
cohort study โดยสุมเลือกศูนยเด็กเล็กท่ีเขารวมโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรคจํานวน 150 แหงท่ัว
ประเทศ และรวบรวมขอมูลเด็กอายุต่ํากวา 5 ปท่ีเริ่มเขาเรียน ในปการศึกษา 2555 เพ่ือนํามาเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลการมาโรงพยาบาลดวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ โรคมือเทาปาก และโรคติดตอจากอาหาร
และน้ํา ในระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2555 จากฐานขอมูล 21 แฟม เพ่ือคํานวณหา
อุบัติการณโรค และคํานวณหาคาความเสี่ยงสัมพัทธโดยวิธี Univariate analysis และ Multiple Logistic
Regression เปรียบเทียบเด็กในศูนยเด็กเล็ก ท่ีผานเกณฑและเด็กในศูนยเด็กเล็กท่ีไมผานเกณฑ (ไดคะแนน
ต่ํากวา 15 คะแนนจาก 35 คะแนน) และคํานวณคาความเสี่ยงสัมพัทธในการลดการมาโรงพยาบาลจาก
โรคอันเปนผลจากมาตรการตางๆ ท่ีโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรคกําหนด
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การพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
1) การพัฒนาองคกร

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดดําเนินการ
 แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สํานักโรคติดตอ

ท่ัวไป (ตามคําสั่งสํานักฯ ท่ี 107/ 2555 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2555)
 จัดทําลักษณะสําคัญองคกร สํานักโรคติดตอท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2556
 ประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
 จัดทําแผนปรับปรุงองคกร ประจําปงบประมาณ 2556 ของแตละหมวด พรอมท้ังกําหนดผลลัพธ

การดําเนินการ (ผลลัพธของกระบวนการในหมวด 7)
 กําหนดแผนปรับปรุงองคกร หมวด 3 (ภาคบังคับ) และหมวด 4 (ภาคสมัครใจ) ประจําป

งบประมาณ และดําเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงองคกรหมวด 3 และหมวด 4
 วัดผลลัพธ (หมวด 7) ของแผนพัฒนาหนวยงานในหมวดท่ีดําเนินการ

ผลการศึกษาพบวา เด็กท่ีอยูในศูนยเด็กเล็กท่ีผานเกณฑประเมินมีอัตราปวยมาโรงพยาบาลดวย
กลุมอาการคลายไขหวัดใหญต่ํากวาเด็กท่ีอยู ในศูนย ท่ีมีคะแนนประเมินต่ํารอยละ16 (RR 0.84
(95%CI 0.78 - 0.90)) แตไมพบความแตกตางของอัตราการมาโรงพยาบาลโรคติดตอจากอาหาร
และน้ํา และโรคมือเทาปาก เม่ือพิจารณามาตรการโครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรคกําหนด พบวา
ศูนยเด็กเล็กท่ีมีสัดสวนครูและผูดูแลเด็กตอจํานวนเด็กเหมาะสม มีการแยกเด็กปวยมีการทําความสะอาด
ของเลนในศูนยหรือมีกอกลางมือเพียงพอ สามารถลดการปวยโรคกลุมอาการคลายไขหวัดใหญไดท่ีคาความ
เสี่ ยงสัมพัทธ Adjusted RR 0.88 (95% CI 0 .83 - 0.95), 0 .76 (95% CI0.67 - 0.87),
0.86 (95% CI 0.75 - 0.99) และ 0.85 (95% CI 0.76 - 0.95) ตามลําดับ

ดังนั้น โครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค สามารถลดการมาโรงพยาบาล จากกลุมอาการคลาย
ไขหวัดใหญได แตยังไมสามารถลดการมาโรงพยาบาลจากโรคมือเทาปากและโรคติดตอทางอาหาร
และน้ํา โดยศูนยเด็กเล็กท่ีมีสัดสวนครูและผูดูแลเด็กตอจํานวนเด็กเหมาะสม มีการแยกเด็กปวย มีการทํา
ความสะอาดของเลนในศูนยและมีกอกลางมือเพียงพอสามารถลดการปวยดวยโรคกลุมอาการคลาย
ไขหวัดใหญ อยางไรก็ดีควรพิจารณาเพ่ิมความเขมขนของการดําเนินการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค เพ่ือให
สามารถลดโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดใหศูนยเด็กเล็กมีสัดสวนครูและผูดูแลเด็กตอ
จํานวนเด็กเหมาะสม มีการแยกเด็กปวย มีการทําความสะอาดของเลนในศูนยเด็กเล็กตามท่ีกําหนด และมี
กอกลางมือเพียงพอเปนมาตรการท่ีตองมีในทุกศูนยเด็กเล็ก
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ตารางท่ี 4 - 6 ผลลัพธ (หมวด 7) ของแผนปรับปรุงองคกรในหมวดท่ี 3 และหมวดท่ี 4

รายการ หมวด 3 หมวด 4
แผนปรับปรุง
องคกร

แผนการพัฒนาระบบการใหบริการแก
ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรู  สํานักโรคติดตอ
ท่ัวไป

ตัวชี้วัดผลลัพธ
(หมวด 7)

RM 3.5 รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานคูมือการ
ใหบริการออกใบรับรองแหลงกําเนิด
และแหลงผลิตอาหารปลอดโรค

RM 4.5 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
(1) การพัฒนาศักยภาพดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของบุคลากร
(2) การเตรียมความพรอมเพ่ือตอบโต

ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
(3) การพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ

ท่ีมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน รอยละ 100 รอยละ 100

งานกิจกรรมทางวิชาการ สํานักโรคติดตอท่ัวไป ประจําป 2556
จัดงานภายใตหัวขอ “GCD 2013 : แลกเปลี่ยน แบงปน สรางสรรคองคกร” เมื่อวันที่ 21 - 22

สิงหาคม 2556 ณ พื้นที่บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางบรรยากาศ
ทางวิชาการใหบุคลากรและหนวยงานในสังกัดไดเผยแพรองคความรูและผลงานทางวิชาการเกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ตลอดจนสรางสัมพันธภาพและความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงาน
อีกทั้ง เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของสํานักฯ เกิดความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคกร
อยางมีเปาหมายรวมกันตอไป โดยภายในงานประกอบดวยการจัดแสดงผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร
จํานวน 19 เร่ือง บูธแสดงผลงานเดนของหนวยงานตางๆ จํานวน 9 บูธ บอรดภาพกิจกรรมประทับใจในงาน
ปองกันควบคุมโรคติดตอทั่วไป การบรรยายธรรมและการบรรยายวิชาการโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
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2) การพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง สํานักโรคติดตอท่ัวไป ไดดําเนินการ
ออกแบบหลักสูตร “สานพลังเรียนรู คู (พี่-นอง) ความสุข” รวมกับสถาบันสงเสริมการจัดการความรู

เพื่อสังคม (สคส.) โดยจัดอบรมกลุมพี่เลี้ยง-นองเลี้ยง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการเดน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อใหพี่เลี้ยงนองเลี้ยงเขารวมกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน
และสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการผานกระบวนการที่ใชเคร่ืองมือดานการจัดการ
ความรูรวมถึงสนับสนุนการสรางบรรยากาศองคกรแหงการเรียนรู และจัดอบรมหลักสูตร “พัฒนางานวิจัยจาก
งานประจํา” เพื่อพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยใหกับบุคลากร โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร .วสันต  ทองไทย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากรบรรยายใหความรูผานกรณีศึกษา รวมถึงใหคําปรึกษา
ในการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของผูเขาอบรม จํานวนทั้งสิ้น 17 เร่ือง

โครงการอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมเมื่อวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2556 ณ โรงแรมภูผาผึ้ง รีสอรท จังหวัดราชบุรี วิทยากรโดยศูนย

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม และสํานักโรคติดตอทั่วไป รูปแบบการอบรมประกอบดวย  การบรรยาย และทํา
กิจกรรมกลุม เรียนรูผานหลักธรรมะและใหเห็นถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
เชน การสราง “สติปญญา” ดวยกรรมฐาน การอยูรวมกันดวย “ความรัก” และการทํางานรวมกันดวย “ความ
สามัคคี” สรุปคือ “รูรัก สามัคคี” ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งทรงใหคนไทยทุกคนพึงมี
ไวในใจ และถือวาจําเปนอยางยิ่งสําหรับขาราชการ ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2556
จัดการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักดานการบริการที่ดี (Service Mind) ซึ่งเปนสมรรถนะที่สําคัญ

ตอพฤติกรรมการทํางานรวมกันของบุคลากรทั้งระบบและสงผลถึงความสําเร็จของงาน รวมถึงภาพลักษณที่ดีของ
องคกร ในหลักสูตร “การบริการที่เปนเลิศเชิงพฤติกรรม” เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะริช
จังหวัดนนทบุรี วิทยากรโดย ดร. สุทธิชัย ปญญโรจน สถาบันพัฒนาบุคลากร

โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรสํานักโรคติดตอท่ัวไป
จัดการอบรม 2 รุน มีผูเขารับอบรมรวม 43 คน รุนที่ 1 วันที่ 11 - 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอมารี

ดอนเมือง แอรพอรต และรุนที่ 2 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2556 ณ ทับขวัญ รีสอรท แอนด สปา จังหวัดนนทบุรี
รูปแบบการอบรมเนนฝกปฏิบัติการสนทนา การเขียนอีเมลล การมีปฏิสัมพันธกับวิทยากรและเพื่อนรวมชั้นเรียน
โดยใชภาษาอังกฤษ (Interactive Learning) วิทยากรโดย ดร. ศุภนิจ กุลศิริ และ อ. ชัยวัฒน แกวพันงาม
จากสถาบัน Education Program for Success (EPS)

สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากร ป 2556
ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน จากขาราชการ จํานวน

112 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 96 ชุด คิดเปนรอยละ 85.71 ผลการสํารวจพบวา
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ในภาพรวมบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน รอยละ 75.0
โดยประเด็นการสํารวจท่ีบุคลากรมีความพึงพอใจมากกวาประเด็นอ่ืนๆ คือ ความพึงพอใจตอหนวยงาน
ในการสงเสริม สนับสนุนบุคลากรใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน รอยละ 77.1
รองลงมา คือ การวางแผนพัฒนาตนเองโดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอยละ 73.9
ท้ังนี้ไดมีขอเสนอแนะวา ควรมีการวิเคราะหหาความจําเปนในการพัฒนารวมกันในทุกระดับ ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ AEC และการพัฒนาในเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานประจํา เปนตน นอกจากนี้
ควรเพ่ิมชองทางท่ีหลากหลายในการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาบุคลากรใหมากยิ่งข้ึน

ประเมินสมรรถนะของบุคลากร ปงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน
ดําเนินการประเมินสมรรถนะบุคลากร ปงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือนตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค

กําหนดในกลุมขาราชการจํานวน 107 คน ผลการประเมินพบวา รอยละ 96.26 ของบุคลากรของสํานักฯ
มีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติผานตามเกณฑที่กําหนด และขาราชการจํานวน 6 คน มีชองวาง
ของสมรรถนะหลักจากเกณฑระดับที่คาดหวังของตําแหนง

3. การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

 ทบทวนใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) ของหนวยงานและบุคลากร สังกัดสํานักโรคติดตอ
ท่ัวไป

 จัดกระบวนการสื่อสาร ทําความเขาใจ และชี้แจงใหกลุมรับทราบถึงการประเมินผล การกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย รวมถึงการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับบุคคล สําหรับปงบประมาณ 2556
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับบุคคล สําหรับขาราชการและ
พนักงานราชการ เม่ือวันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี วิทยากร
โดย ดร.ณัฐวัฒน นิปกากร ผูเชี่ยวชาญ ดานการบริหารแผนกลยุทธองคกร ผูอํานวยการสถาบัน
ฝกอบรม ETI

 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลรอบ 6 เดือนแรก เม่ือวันท่ี 20 - 21
พฤศจิกายน 2555 ณ และรอบ 6 เดือนหลัง เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
จัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคลใหมีความสอดคลองและสนับสนุนการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับกลุมและ
สํานักฯ

 จัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักฯ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
และแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน รวมท้ังมีการจัดสรร
แรงจูงใจท่ีเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 2 รูปแบบ คือ การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และการพิจารณาบุคลากรดีเดนของสํานักฯและกรมควบคุมโรค
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การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสํานักโรคติดตอทั่วไป
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดดําเนินการ

ในปงบประมาณ 2556 งานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ไดดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
และอุปกรณท่ีเก่ียวของ ท้ังเพ่ือทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีมีอายุการใชงานมานานมากกวา 5 ป และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผลผลิต รวมจํานวน 9 รายการ ประกอบดวย

 เครื่องคอมพิวเตอร (Personal Computer : PC) จํานวน 32 เครื่อง
 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) จํานวน 1 เครื่อง
 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาว - ดํา แบบ Network จํานวน 4 เครื่อง
 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 4 เครื่อง
 เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix จํานวน 2 เครื่อง
 เครื่องสแกนเนอร จํานวน 3 เครื่อง
 เครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาด 1 kVA จํานวน 36 เครื่อง
 จอ LCD จํานวน 3 เครื่อง
 เครื่อง DVD Writer จํานวน 1 เครื่อง

นอกจากนี้ งานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ไดดําเนินการตามโครงการปรับปรุง บํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และอุปกรณท่ีเก่ียวของของสํานักโรคติดตอท่ัวไป โดยการจัดซื้อ
โปรแกรมตานไวรัสคอมพิวเตอร (Kaspersky 2013) จํานวน ๑๖๐ licenses และโปรแกรม MS Office
จํานวน 10 licenses เพ่ือติดตั้งใหกับเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักฯ รวมท้ังดูแลเรื่องการเชาพ้ืนท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) คาจด Domain และคาเชาสัญญาณ Internet เ พ่ือให website
ของสํานักฯ สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง และบุคลากรสามารถเขาถึงระบบเครือขายไดสะดวก
รวดเร็วงานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ยังดํา เนินการจัด ทําระบบสํารองขอมูลแบบ Online
(Data Backup System) ซึ่งเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการสํารองขอมูล อันจะเปนประโยชนตอ
บุคลากรของสํานักฯ ใหสามารถนําขอมูลมาใชงานไดอยางตอเนื่อง หรือทดแทนขอมูลท่ีถูกทําใหสูญหาย
หรือเสียหายไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ระบบสํารองขอมูลแบบ Online ยังชวยรักษาความปลอดภัย
ใหกับขอมูลและฐานขอมูล ปองกันมิใหขอมูลถูกทําลาย หรือสูญหายถาวร ทําใหระบบสารสนเทศของ
สํานักฯ มีเสถียรภาพ โดยมีการจัดเก็บสํารองขอมูลท่ีสามารถเรียกคืนไดตลอดเวลา

2) การจัดการความรูของสํานักโรคติดตอท่ัวไป ไดดําเนินการ
ในปงบประมาณ 2556 งานจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในสํานักโรคติดตอ

ท่ัวไป และกิจกรรมอ่ืนๆ ประกอบดวย
 การจัดกลุมชุมชนนักปฏิบัติตามโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานภาษาอังกฤษ ชื่อวา “กลุมวิรัชภาษณ”

โดยเชิญชาวตางชาติ (เนเธอรแลนด เยอรมนี กัมพูชา และเวียดนาม) มาพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดฝกการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
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 การดําเนินงานตามตัวชี้ วัดยุทธศาสตรที่ 2 ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑให ไดมาตรฐานสากล
สํ านั กโ รคติดต อทั่ ว ไป  ป งบประมาณ 2556 และโครงการพัฒนาผลิ ต ภัณฑ วิ ช าการ ให เป น
ผลิตภัณฑหลัก สํานักโรคติดตอทั่วไป ปงบประมาณ ๒๕๕6

 การดําเนินงานตามตัวชี้วัด BuSC ที่ 8 ไดแก ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน
ซึ่งพิจารณาจากความสําเร็จในการจัดระบบฐานขอมูลความรูที่มีอยูในหนวยงานเพื่อใสในคลังความรูของ
กรมควบคุมโรค ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) บุคลากรของสํานักฯ จํานวน 2 คน เขารวมเปนคณะทํางาน
คลังความรูของกรมควบคุมโรค 2) คณะทํางานบริหารจัดการความรูของสํานัก คัดเลือกฐานขอมูลความรูที่มี
อยูในหนวยงาน ตามเกณฑที่สํานักจัดการความรูกําหนด 3) คณะทํางาน 2 คน เขารับการอบรม เพื่อนํา
ฐานขอมูลความรูใสในคลังความรูของกรมควบคุมโรค 4) คณะทํางานดําเนินการใสฐานขอมูลความรูของ
สํานักฯ จํานวน 14 เร่ือง ในระบบคลังความรู และ 5) บุคลากรของสํานักฯ จํานวน 8 คนทดลองการใชงาน
ของระบบ/ประเมินความพึงพอใจ และการใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

 การดําเนินงานตามโครงการอบรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม สํานักโรคติดตอทั่วไป ปงบประมาณ ๒๕๕6
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจนโยบาย ทิศทางองคกร และกฎระเบียบการทํางาน
เพื่อใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอองคกร หัวหนากลุม หัวหนางาน และเพื่อนรวมงานและเพื่อใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจสิทธิประโยชนที่จะไดรับจากการทํางาน

 การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแพทยดานเวชศาสตรปองกัน ปงบประมาณ 2556 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหแพทยที่เขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ดานเวชศาสตรปองกันและการวางแผน
ยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการดานระบาดวิทยา การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อาชีวเวชศาสตร เวชศาสตรการบิน และสุขภาพจิต และเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
รวมกัน

 การจัดบอรดวิชาการใน “มุมความรู..สูผองเพื่อน” Knowledge & Friends Corner หรือ KFC เพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่นาสนใจใหแกบุคลากร เชน “29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแหงชาติ” “เรียนรูภาษาอาเซียน”
“วิธีรับมือกับอากาศรอนงายๆ” และ “ตัวยอ” เปนตน

 ดําเนินงานตามมิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสําเร็จของการนําเกณฑ PMQA
มาใชเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานของโครงการ โดยงานจัดการความรูรับผิดชอบ PMQA หมวด 4 คือ
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูของสํานักฯ

ปจจัยความสําเร็จ
1) ผูบริหารใหความสําคัญในการเรงรัด กํากับ และติดตามผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและชี้แนะ

แนวทางแกไขปญหาระหวางดําเนินการ
2) มีการมอบหมายงานโดยการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานสูกลุม/ศูนยฯ/โครงการ ตามแนวทาง

การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ และในปนี้กรมฯไดถายทอดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับบุคคลสูหนวยงาน ทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
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3) ไดรับความรวมมือท่ีดีจากหนวยงานเครือขายในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
4) กลุม/ดาน/ศูนยฯ ภายในหนวยงาน ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม และสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว

ปญหาอุปสรรค
1) การถายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดมายังหนวยงานลาชา และบางตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

หลังจากการถายทอดแลว
2) มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานในระดับเครือขาย
3) การจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะภายในหนวยงาน วิธีการนี้ผูรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร สามารถกําหนด

กลุมเปาหมายของโครงการได ท้ังนี้ความสําเร็จของการดําเนินงานตองไดรับความรวมมือจากหัวหนากลุม
ในการจัดสงบุคลากรตามเปาหมายท่ีระบุในโครงการเขารับการอบรม จากการดําเนินงานในปท่ีผานมา
พบวากลุมบุคลากรท่ีเขารวมโครงการยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีระบุในโครงการ

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข :
1) การกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัดควรแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบตั้งแตตนปงบประมาณ เพ่ือนําไป

จัดทําแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับรายละเอียดตัวชี้วัด
2) ควรมีการสรุปบทเรียนจากการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแตละยุทธศาสตร เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานในปถัดไป ใหสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองและทันเวลา
3) การถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกรมฯ สูหนวยงานใหมีความชัดเจนและเหมาะสมกับระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน
4) หนวยงานหลักของกรมฯ ไดแก กองแผนงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร ควรรวมกันดําเนินการจัดทํา

ตัวชี้วัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือใหหนวยงานท่ีไดรับการถายทอดนําไปสูการปฏิบัติได
อยางถูกตองและบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว

5) ควรมีการประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานในปตอไป ใหบุคลากรของ
สํานักฯ ไดทราบตั้งแตตนปงบประมาณ เพ่ือใหทุกกลุมสามารถวางแผนงาน (ระยะเวลา) ท่ีเอ้ืออํานวย
ตอการจัดสงบุคลากรเขารวมโครงการได

6) ควรเพ่ิมกระบวนการถายทอดความรูดานการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ และการประเมินผล
สมรรถนะโดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในแผนงานปตอไป เพ่ือให
ขาราชการ ในสังกัดเห็นถึงความจําเปนในเรื่องดังกลาวมากยิ่งข้ึน
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การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ เพ่ือการปองกันควบคมุโรคติดตอ

1. ผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือการปองกันควบคุมโรคติดตอ
 โปสเตอรความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบา จํานวน 5,000 แผน เพ่ือใชในการประเมินผลการสราง

ภาพลักษณและสรางกระแสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนโรคพิษสุนัขบา ป 2556 ในพ้ืนท่ีอําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 แผนพับความรูเรื่องโรคมือ เทา ปาก จํานวน 20,000 แผน
 คูมือความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน

46,000 เลม
 บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องโรคพิษสุนัขบา เพ่ือใชในการประเมินผลการสรางภาพลักษณและ

สรางกระแสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนโรคพิษสุนัขบา ป 2556
 บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
 สื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงควันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2556

ณ หอง MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลลงามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี

๒. ประเมินความรูและพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาของประชาชน
ประเมินความรูและพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาของประชาชน กอนและหลังจากการ

ใหความรูผานสื่อเรื่องโรคพิษสุนัขบา ดังนี้
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 - 17 พฤษภาคม 2556 เปนการประเมินกอนใหความรูแกประชาชนผานสื่อ

เรื่องโรคพิษสุนัขบา มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 203 หลังคาเรือน ขอคําถามความรูท้ังหมด
10 ขอ พบวาความรูและพฤติกรรมท่ีประชาชนตอบถูกมากท่ีสุด คือ สุนัขหรือแมว
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเข็มเดียวก็ปองกันไดตลอดชีพ จํานวน 181 หลังคาเรือน
(รอยละ 89) รองลงมาคือ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิดสามารถปวยเปนโรคพิษสุนัขบาได
จํานวน 166 หลังคาเรือน (รอยละ 82) และสุนัขเทานั้นท่ีปวยเปนโรคพิษสุนัขบาได จํานวน
159 หลังคาเรือน (รอยละ 78) ตามลําดับ สําหรับขอคําถามท่ีประชาชนตอบผิดมากท่ีสุด
คือ สุนัขท่ีฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนประจําทุกปมีโอกาสติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา
จํานวน 161 หลังคาเรือน (รอยละ 79) โดยภาพรวมขอคําถามท้ัง 10 ขอ ประชาชนตอบถูก
รอยละ 54.4 ตอบผิดรอยละ 45.5

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 17 - 21 มิถุนายน 2556 เปนการประเมินหลังจากใหความรูแกประชาชนผานสื่อ
เรื่องโรคพิษสุนัขบา มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 209 หลังคาเรือน ขอคําถามความรูท้ังหมด
10 ขอ พบวา ความรูและพฤติกรรมท่ีประชาชนตอบถูกมากท่ีสุด คือ สุนัขท่ีวิ่งออกไปกัดกับ
สุนัขนอกบานมีโอกาสติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา และสุนัขท่ีเปนโรคพิษสุนัขบาตองมีอาการดุราย
ทุกตัว จํานวน 193 หลังคาเรือน (รอยละ 92) รองลงมาคือ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิด
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สามารถปวยเปนโรคพิษสุนัขบาได จํานวน 170 หลังคาเรือน (รอยละ 81) สําหรับขอคําถามท่ีประชาชน
ตอบผิดมากท่ีสุด คือ สุนัขท่ีฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนประจําทุกป มีโอกาสติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา
จํานวน 149 หลังคาเรือน (รอยละ 71) โดยภาพรวมขอคําถามท้ัง 10 ประชาชน ตอบถูกรอยละ 56.6
ตอบผิด รอยละ 43.4 ซึ่งดีข้ึนจากการประเมินในครั้งท่ี 1

3. มหกรรมการรณรงคสัญจร การกําจัดโรคพยาธิใบไมตับ ลดมะเร็งทอน้ําดี ป 2556
ไดดําเนินการจัดนิทรรศการรณรงคสัญจร “การกําจัดโรคพยาธิใบไมตับ ลดมะเร็งทอน้ําดี ป 2556”

รวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 เชียงใหม และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6 ขอนแกน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รอยเอ็ด ดังนี้

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 21 - 22 เมษายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาจังหวัดนาน จํานวน 1,576 คน

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 25 - 26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 1,574 คน และ

ครั้งท่ี 3 เ ม่ือวันท่ี 27 - 29 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเพชรรัตน  จังหวัดรอยเอ็ด
จํานวน 1,578 คน

จากการประเมินผลการดําเนินงาน พบวา ประชาชนท่ีมารวมงานมีความพึงพอใจการจัดงานในระดับดีมาก
ท้ัง 3 จังหวัด (มากกวารอยละ 80)

4. นิทรรศการสื่อสารความเสี่ยงสูโรคไรพรมแดน AEC เร่ืองโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
จัดนิทรรศการสื่อสารความเสี่ยงสูโรคไรพรมแดน AEC เรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

งานมติชน เฮลธแคร 2013 ภายใตแนวคิด สูโรคไรพรหมแดน AEC เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม ถึง
2 มิถุนายน 2556 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ผูเขารวมชมงาน ไดแก ประชาชนท่ัวไป ผูนําชุมชน
แพทย พยาบาล สื่อมวลชนและเจาหนาท่ีสาธารณสุขอ่ืนๆ รวม 6,000 คน ใหความสนใจเยี่ยมชมบูธ
และสอบถามความรูเก่ียวกับการปองกัน ควบคุมและการกําจัดโรคพยาธิใบไมตับลดมะเร็งทอน้ําดี

ปจจัยความสําเร็จ
1) ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
2) ความรวมมือของทีมงานสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือขาย

ปญหาอุปสรรค
1) บุคลากร : ขาดความรูและความชํานาญในการดําเนินงานดานการสื่อสารสาธารณะ โดยเฉพาะทักษะ

ดานพิธีกร
2) การบริหารจัดการ : ไมคลองตัว มีงานเรงดวนนอกแผนเขามามาก และตองประสานงานดานเนื้อหา

วิชาการและการตัดสินใจในการดําเนินงานจากผูบริหาร
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ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข :
1) บุคลากร : สงเจาหนาท่ีไปพัฒนา/อบรม และสรรหาผูมีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน
2) การบริหารจัดการ : จัดประชุมทีมงานและมีการแบงงานใหชัดเจน
3) ควรมีการประสานแผนการจัดประชุมอบรมสัมมนาของหนวยงานตั้งแตตนปงบประมาณ

การบริหารจัดการทรพัยากร

การสนับสนุนการดําเนินงานในการปองกันควบคุมโรคตามภารกิจของสํานักโรคติดตอท่ัวไป สามารถ
ดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนด ซึ่งมีการสนับสนุนงานดานตางๆ ดังนี้
1) การบริหารจัดการทรัพยากร มีแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหการจัดหาวัสดุอุปกรณเพียงพอ

บํารุงรักษาครุภัณฑ เครื่องใชสํานักงาน ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน สามารถตอบสนองความตองการของ
เจาหนาท่ีในการดําเนินงานไดทันเวลาสงผลตอการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

2) ดานงบประมาณมีการควบคุมการใชจายงบประมาณ พรอมรายงานผลในระบบ Estimates แบบ
Real time รวมท้ังการรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารสํานักทราบความกาวหนาทุกเดือน เพ่ือเปนขอมูล
ในการตัดสินใจดานการบริหารงานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

3) ดานการพัฒนาบุคลากร มีการประชุมการจัดแผนยุทธศาสตรกลุมบริหารท่ัวไป ทําใหบุคลากรทุกระดับ
ภายในกลุมบริหารท่ัวไปไดทบทวนภารกิจและวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาพัฒนา
ปรับปรุงงานในหนาท่ี และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานระบบดานการบริหารจัดการ
การสนับสนุนและการใหบริการสงเสริมบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานท่ีมีภารกิจ
เดียวกันจากหนวยงานตางๆ ทําใหเกิดมุมมองใหมๆ นํามาประยุกตใชในการพัฒนาระบบการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ปจจัยความสําเร็จ
1) ผูบริหารใหความสําคัญเรงรัด ติดตามการดําเนินงานโครงการอยางสมํ่าเสมอ
2) มีการวางแผนการดําเนินงานและดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนด
3) มีระบบติดตามงานเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง

ปญหาอุปสรรค
มีกิจกรรมนอกแผนเพ่ิมเติมท่ีตองเรงรัดการดําเนินงาน ทําใหเจาหนาท่ีตองดําเนินการปรับแผน

หลายครั้ง สงผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณมีความลาชากวาแผนท่ีกําหนดไว

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
1) กําหนดกิจกรรมการทํางานใหชัดเจน ตั้งแตการวางแผนงาน
2) เตรียมการดําเนินงานลวงหนา เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย
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การบริหารเวชภัณฑ
กลุมบริหารเวชภัณฑมีภารกิจในการบริหารจัดการระบบสงกําลังบํารุงในภาวะปกติและในภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข การพัฒนาระบบและกลไกการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และระบบติดตาม
ประเมินผล การบริหารเวชภัณฑ การศึกษา วิเคราะห วิจัยการบริหารเวชภัณฑ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกสํานักฯ โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2556 สรุปไดดังนี้

1. จัดทําแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา รวม ๒๑ รายการ ไดแก วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
วัคซีนไขปองกันโรคเหลือง วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน วัคซีนปองกันอหิวาตกโรค
วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ วัคซีนรวมคางทูม-หัด-หัดเยอรมัน วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี
วัคซีนปองกันโรคโรคคอตีบ-บาดทะยัก  วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโรตา น้ํายาตรวจภูมิคุมกัน
โรคหัด น้ํายาตรวจภูมิคุมกันโรคหัดเยอรมัน น้ํายาสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสหัด-หัดเยอรมัน
น้ํ ายาเ พ่ิมจํานวนสารพันธุกรรมดวยวิธี RT-PCR และตรวจลําดับเบสของสารพันธุกรรม
เชื้อโรคหัด-หัดเยอรมัน ชุดน้ํ ายาตรวจลําดับเบสของสารพันธุกรรมโรคหัด -หัด เยอรมัน
แบบ Big Dye V3.1 ยา Albendazole ยา Praziquantel สไลดถาวรตรวจไขหนอนพยาธิ
ชุดรีฟลตรวจและนับไขหนอนพยาธิ ตลับใสอุจจาระหาหนอนพยาธิ วัสดุวิทยาศาสตรใชตรวจสอบ
คุณภาพการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิของพนักงานจุลทัศนากรของจังหวัด และไดดําเนินงาน
จัดซื้อ/จัดหายา วัคซีน และเวชภัณฑท่ีมิใชยาตามแผนจัดซื้อฯ และจัดจางองคการเภสัชกรรมบริหาร
และกระจายวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีและวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ
เพ่ือการรณรงค ผานระบบบริหารสินคาคงคลัง (Vendor Managed Inventory หรือ VMI)

2. จัดเก็บยา วัคซีน และวัสดุอุปกรณอยูในคลังเวชภัณฑ หองเย็น หรือหองแชแข็ง โดยมีระบบติดตาม
กํากับเพ่ือใหยา วัคซีน และวัสดุอุปกรณในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และไดมาตรฐานสากล

3. สนับสนุนยา วัคซีน และเวชภัณฑท่ีมิใชยา ตามแนวทางการบริหารจัดการเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณ
ในภาวะปกติและเพ่ือการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีไดจัดทําข้ึน

4. ประสานสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนหนวยงานหลัก
ในการสนับสนุนกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพ่ือการจัดหาเวชภัณฑ
และวัสดุอุปกรณให สคร.๑ - ๑๒ ในกรณีท่ีตองการการสนับสนุนเปนจํานวนมาก

5. จัดทํารายงานการรับ-จายและยอดคงคลังของยา วัคซีน และเวชภัณฑท่ีมิใชยา และรายงานในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักโรคติดตอท่ัวไปทุกเดือน เพ่ือหารือการบริหารจัดการเวชภัณฑ
กับกลุมงานท่ีเก่ียวของ

6. แลกเปลี่ยนยาหรือวัคซีนท่ีใกลหมดอายุหรือหมดอายุท่ีเปนไปตามขอตกลงในการจัดซื้อ เพ่ือไมใหยา
หรือวัคซีนหมดอายุโดยไมไดใชงาน
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7. งานนิเทศติดตาม
 รวมนิเทศติดตามการใหบริการวัคซีนตามแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ในสวนของการ

บริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น ระดับหนวยบริการ (รพ.สต.) และคลังวัคซีน
ระดับอําเภอ (รพศ. รพท. และ รพช.)

 รวมนิเทศติดตามวัคซีนในโครงการนํารองการใหบริการวัคซีนปองกันโรคอุจจาระรวงจาก
เชื้อไวรัสโรตา ในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค จังหวัดสุโขทัย ในสวนของการบริหาร
จัดการวัคซีนและระบบลูกโซความเย็นระดับหนวยบริการ (รพ.สต.) และคลังวัคซีนระดับ
อําเภอ (รพศ. รพท. และ รพช.)

 รวมนิเทศติดตามวัคซีนในโครงการนํารองการใหบริการวัคซีนไขสมองอักเสบเจอีชนิด
เชื้อเปนออนฤทธิ์ สายพันธุ SA 14-14-2 ในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ๘ จังหวัด
ภาคเหนือ ในสวนของการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น ระดับหนวย
บริการ (รพ.สต.) และคลังวัคซีนระดับอําเภอ (รพศ. รพท. และ รพช.)

 รวมนิเทศติดตามการใหบริการวัคซีนปองกันอหิวาตกโรคในโครงการการใหวัคซีนปองกัน
อหิวาตกโรคในพ้ืนท่ีคายผูลี้ภัยแมหละ จังหวัดตาก ในสวนของการบริหารจัดการวัคซีนและ
ระบบลูกโซความเย็น

 รวมนิเทศติดตามการใหบริการวัคซีนปองกันอหิวาตกโรคในโครงการมาตรการทางเลือก
ในการปองกันอหิวาตกโรคโดยการใชวัคซีนชนิดรับประทาน เพ่ือประกันความม่ันใจใน
การสงออกของจังหวัดสมุทรสาคร ในสวนของการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ
ความเย็นใน ๘ โรงงานผลิตอาหารสงออกของจังหวัดสมุทรสาคร

8. พัฒนาการบริหารเวชภัณฑงานปองกันควบคุมโรคติดตอ ซึ่งมีมาตรการและกิจกรรมท่ีสําคัญ
ไดแก

 จัดสงวัคซีน ยา เวชภัณฑท่ีมิใชยา และวัสดุอุปกรณใหหนวยงานตางๆ จํานวน ๗๐ ครั้ง
 นําวัคซีนออกใหบริการฉีดนอกสถานท่ีใหแกหนวยงานตางๆ จํานวน ๒๕ ครั้ง

9. จัดหาและสนับสนุนวัคซีนในโครงการนํารองการใหบริการวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโรตา
ในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ในจังหวัดสุโขทัย ดังนี้

 สนับสนุนวัคซีนฯ ตามแนวทางในการเบิก-จายวัคซีนฯ ใหคลังวัคซีนระดับอําเภอ
 ติดตามกํากับอุณหภูมิท่ีใชในการขนสงวัคซีนจากสํานักโรคติดตอท่ัวไปถึงคลังวัคซีนระดับ

อําเภอ
10. ใหคําปรึกษาทางวิชาการในการจัดเก็บวัคซีนท้ังในกรณีปกติและกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

ในระบบลูกโซความเย็น
11. ติดตามและใหคําปรึกษาในการจัดหาและสนับสนุนวัคซีนท่ีใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

โดยใหองคการเภสัชกรรมเปนผูรับผิดชอบการสนับสนุนวัคซีนผานระบบ VMI ถึงโรงพยาบาล
ท่ีเปนคลังวัคซีน

สวนที่
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12. งานวิทยากร
 บรรยาย หัวขอ “Vaccines and the Cold Chain in Thailand with field visit to

Cold Storage Facility” ใหแกนักศึกษาจาก University of New England
 บรรยาย หัวขอ “Cold Chain System in Thailand” ใหแกนักศึกษาจาก University of

Utah
 บรรยายเรื่อง “มาตรฐานการดําเนินงานการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ดานมาตรฐาน

การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น” ใหแกบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชัยนาท  ระยอง และอางทอง

ตารางท่ี 4 - 7 รายการสิ่งสนับสนุน ไดแก วัคซีน ยา เวชภัณฑท่ีมิใชยา และวัสดุอุปกรณ ท้ังในภาวะปกติ
และการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

รายการ จํานวน มูลคา (บาท)

๑. วัคซีนรวมปองกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (๑ dose/vial) ๒,๑๕๕ ขวด สนันสนุนจาก สปสช.

๒. วัคซีนรวมปองกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (๑๐ dose/vial) ๗,๑๐๙ ขวด ๔,๙๔๗,๘๖๔.๐๐

๓. วัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน ๑๘,๖๗๑ ขวด ๕,๔๓๓,๒๖๑.๐๐

๔. วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี ๑๘๕,๗๐๐ ขวด ๔๓,๔๕๓,๘๐๐.๐๐

๕. วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (๑ dose/vial) ๑๐๒,๘๒๒ ขวด ๑๑,๐๕๗,๒๘๒.๐๐

๖. วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (๔ dose/vial) ๖,๔๐๒ ขวด ๒,๗๔๐,๐๕๖.๐๐

๗. วัคซีนปองกันโรคไขเหลือง ๗,๑๑๙ ขวด ๓,๖๘๗,๖๔๒.๐๐

๘. Diphtheria antitoxin ๑๐,๐๐๐ IU/๑๐ ml ๒๘๔ ขวด สนันสนุนจาก สปสช.

๙. วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (๑ dose/vial) ๑,๔๒๐ ขวด ๕๖,๘๐๐.๐๐

๑๐. วัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (๑๐ dose/vial) ๑๐,๐๓๗ ขวด สนันสนุนจาก สปสช.

๑๑. วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก ๒,๐๐๐ ขวด ไดรับจากการบริจาค

๑๒. วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ ๑๑๔,๙๙๗ ขวด ๑๑,๒๕๐,๑๕๖.๕๑

๑๓. วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (PCEC) ๑๖,๔๒๙ ขวด ๔,๖๗๖,๐๒๑.๙๘

๑๔. วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ๑๙๘,๕๔๖ ขวด ๑๒,๘๙๒,๑๘๗.๔๑๘
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รายการ จํานวน มูลคา (บาท)

๑๕. วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ๓๐๐ ขวด ๒๓๙,๔๐๐.๐๐

๑๖. วัคซีนปองกันโรคอุจจาระรวงจากเชื้อโรตาไวรัส ๙,๒๐๑ ขวด ๓,๖๗๑,๑๙๙.๐๐

๑๗. วัคซีนปองกันโรคอหิวาตกโรคชนิดรับประทาน ๙๙,๙๗๖ ขวด ๗,๙๑๒,๖๑๕.๑๔

๑๘. เข็มฉีดยาเบอร ๒๔ (๑๐๐ ชิ้น/กลอง) ๒๙ กลอง ๑,๕๓๗.๐๐

๑๙. Clotrimazole cream ๑๕ g ๑,๐๐๖ หลอด ๒๓,๖๔๑.๐๐

๒๐. เจลลางมือ ๕๐ g ๒๖,๘๐๐ หลอด ๓๗๕,๒๐๐.๐๐

๒๑. เจลลางมือ ๔๕๐ g ๑๖,๙๕๕ ขวด ๘๔๗,๗๕๐.๐๐

๒๒. กระบอกฉีดยา ๓ cc (๑๐๐ ชิ้น/กลอง) ๔๓ กลอง ๖,๑๐๖.๐๐

๒๓. ผงน้ําตาลเกลือแร ๑๒,๓๐๐ ซอง ๒๔,๖๐๐.๐๐

๒๔. Praziquanteltablet ๖๐๐ mg (๑๐๐ เม็ด/ขวด) ๓,๙๔๗ ขวด ๑,๘๙๔,๕๖๐.๐๐

๒๕. Metronidazole tablet ๒๐๐ mg (๑๐๐ เม็ด/กลอง) ๔๒๙ กลอง ๘๕,๘๐๐.๐๐

๒๖. ชุดเวชภัณฑปองกันควบคุมโรค ๙ รายการ ๕๒,๓๔๑ ชุด ๕,๗๕๗,๕๑๐.๐๐

๒๗. รองเทาบูทปองกันโรคเลปโตสไปโรสิส ๒,๒๓๕ คู ๓๔๖,๔๒๕.๐๐

๒๘. สมุดฉีดวัคซีนสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ ๓๐,๖๗๕ เลม ๑๒๒,๗๐๐.๐๐

๒๙. ยาหยอดตา Xanalin ๑,๐๐๙ ขวด ๑๕,๑๑๔.๘๒
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ภารกิจพ้ืนฐานของดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. การเฝาระวังโรคในภาวะปกติ

การตรวจผูเดินทางมาจากเขตติดโรคไขเหลือง ในปงบประมาณ 2556
ดานควบคุมโรคติดตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการตรวจคัดกรองผูเดินทางจากเขตติดโรค

ไขเหลือง จํานวน 85,611 ราย มีการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไขเหลืองแกผูเดินทางจํานวน
1,392 ราย คิดเปนรอยละ 1.6 ของผู เดินทางจากเขตติดโรคไขเหลืองท้ังหมดและเปนการออก
สมุดรับรองรายใหม จํานวน 1,392 ราย

งานสุขาภิบาล
1. การตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะและลานจอด

ไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรมการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะและลานจอด จํานวน
500 ชุด จากการข้ึนตรวจยานพาหนะ ผลการตรวจในแตละดานตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 รวมท้ังการตรวจวัดคาคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําใชบนอากาศยาน จํานวน
330 ตัวอยาง ดังตารางท่ี 4 - 8

ตารางท่ี 4 - 8 จํานวนประเภทยานพาหนะ ป 2556

ประเภทยานพาหนะ จํานวน (ลํา) รอยละ
1. Direct Flight จากเขตติดโรคไขเหลือง 390 78.00
2. สายการบินระหวางประเทศ (International Flight) 110 22.00

รวม 500 100.00

 การตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะและลานจอด ไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรมการตรวจ
สุขาภิบาลยานพาหนะและลานจอด จํานวน 500 ชุด จากการข้ึนตรวจยานพาหนะ ผลการตรวจ
ในแตละดานตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 รวมท้ังการตรวจวัด
คาคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําใชบนอากาศยาน จํานวน 330 ตัวอยาง ดังตารางท่ี 4-4

 ความสะอาดท่ัวไป พ้ืนหองผูโดยสารสะอาดไมมีขยะ เบาะท่ีนั่ง ทางเดินไมมีขยะ โดยการตรวจท้ังกอน
และหลังทําความสะอาด ท้ัง 500 ลํา พบวาผานเกณฑรอยละ 100.00

สภาพหองสวม สวนหนา สวนกลาง สวนทาย กอนและหลังทําความสะอาด พบวาผานเกณฑโดย
ไมมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากสายการบินจะมีการฉีดพนสเปรยน้ําหอมบาง มีการเติมน้ํายาชักโครกและมีการ
เติมกระดาษชําระ ใหเพียงพอตอการใชบริการของผูโดยสาร สวนบริเวณอางลางมือถาข้ึนตรวจกอนการ
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ไมมีน้ําขัง การตรวจยานพาหนะท้ัง 500 ลํา พบวาผานเกณฑ รอยละ 100.00 ลานจอดเครื่องบินไมมี
น้ําขัง ไมมีน้ําเสียรั่วนองพ้ืนลานจอด พบวา ผานเกณฑรอยละ 100.00

 การลําเลียงอาหาร / เครื่องดื่ม / น้ําใช การบริการอาหารบนอากาศยานมาจาก 3 ครัวการบิน คือ
ครัวการบินไทย ครัว LSG Sky Chefs และครัวบางกอกแอรเวย มีการตรวจรถลําเลียงอาหารท้ังหมด
541 คัน พบวาผานเกณฑครบรอยละ 100.00 โดยสภาพรถลําเลียงอาหาร มีการขนยาย
ตูคอนเทนเนอรท่ีใสอาหารปดมิดชิด มีการควบคุมอุณหภูมิและปองกันการปนเปอนอันตรายสูอาหาร
ตามมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ สวนพนักงานขนถายท่ีทําหนาท่ีลําเลียงอาหารสามารถปฏิบัติงาน
ไดถูกตองและมีสุขวิทยาสวนบุคคลท่ีดี นอกจากนี้แลวการตรวจตราพบวาตูเก็บอาหาร ตูเก็บเครื่องดื่ม
สะอาดไมพบรองรอยแมลงหรือตัวออนแมลง พาหะและสัตวนําโรค มีการเช็คทําความสะอาดเรียบรอย

การสํารวจรถลําเลียงอาหาร จํานวน 541 คัน ในบางครั้งจะมีการลําเลียงขนถายอาหารเพียง
1 หรือ 2 คันตามแตขนาดของเครื่องบินท่ีใชในการโดยสารและจํานวนของผูโดยสารท่ีใชบริการหลังจาก
ลงจอดแลวเครื่องบินมีการตอไปปลายทางอ่ืนๆ

 การกําจัดของเสีย รถดูดน้ําโสโครก มีการตรวจตราจํานวน 72 คัน เนื่องจากตัวรถดูดน้ําโสโครก
มีจํานวนนอย และในบางครั้งตรวจไมพบวามีการถายของเสียออกจากเครื่องบินทุกลํา พบวาเครื่องดูด
ไมมีการรั่วซึมผานเกณฑรอยละ 100.00 อยางไรก็ตามทางเจาพนักงานดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศไดมีคําแนะนํากับพนักงานประจํารถดูดน้ําโสโครก ในเรื่องของการทําความสะอาดการดูแล
บํารุงรักษาสมํ่าเสมอ และตองมีการเติมน้ํายาฆาเชื้ออยูในระดับท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ใน
การฆาเชื้อโรคและไมใหเกิดการรั่วไหลในบริเวณลานจอด

 การลางทําความสะอาดรถลําเลียง การทําความสะอาดรถลําเลียง ทางเจาพนักงานสาธารณสุข
ประจําดานฯ ไดใชการซักถามกับเจาหนาท่ีท่ีควบคุมรถเปนประจําสมํ่าเสมอ เพ่ือตรวจสอบและม่ันใจวา
รถลําเลียงน้ํามีการลางทําความสะอาดเปนประจําทุกอาทิตย และมีการทําความสะอาดโดยใชน้ํารอน
แรงดันสูงทําความสะอาดทุก 28 วัน ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งจากการสอบถามพบวาพนักงานประจํา
รถสามารถอธิบายข้ันตอนวิธีการลางทําความสะอาดไดถูกตองทุกคน

 การตรวจทางหองปฏิบัติการ (คลอรีนอิสระคงเหลือ) น้ําดื่มปจจุบันสายการบินจะใชน้ําดื่มบรรจุขวด
ปดสนิทใหบริการแกผูโดยสาร โดยน้ําดื่มบรรจุขวดปดสนิทตามแตประเทศตนทางของสายการบินท่ีใช
ซึ่งจะถือวาประเทศตนทางรับรองมาตรฐานแลวสามารถใชบริโภคได สําหรับประเทศไทยไดใชน้ําดื่ม
บรรจุขวดปดสนิทตามมาตรฐานท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 61 พ.ศ. 2524
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 135 พ.ศ. 2534
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับท่ี 2)

น้ําใช จํานวน 330 ตัวอยาง พบวาอางมือในสวม มีเพียง 41 ลําท่ีคาคลอรีนอิสระคงเหลือได
ตามมาตรฐาน คือ 0.3-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (1 ppm= 1 mg/L) คิดเปนรอยละ 12.42 ซึ่งพบ
เม่ือเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ ข้ึนตรวจกอนการทําความสะอาดและมีการเติมน้ําจาก
รถลําเลียงน้ํา ซึ่งท้ังนี้เนื่องมาจากคลอรีนเปนกาซท่ีสามารถระเหยไดเม่ือเวลาผานไปหลังจากทําปฏิกิริยา
กับน้ําเพ่ือฆาเชื้อโรค
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ในสวนของรถลําเลียงน้ําจากจํานวนท่ีตรวจท้ังหมด 76 คัน พบวาผานเกณฑคาคลอรีนอิสระ
คงเหลือไดตามมาตรฐาน 0.3 - 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร คิดเปนรอยละ 100.00

 แมลงและสัตวนําโรค การตรวจตราหารองรอยสัตวนําโรคในหองเก็บสัมภาระ ซากแมลงภายใน
หองผูโดยสารหองสัมภาระ สํารวจรองรอยแมลงสาบ จากเศษอาหาร พบวาผานเกณฑรอยละ
100.00 โดยหากมีการตรวจพบจะทําหนังสือแจงสายการบินทราบและใหดําเนินการแกไข
ปรับปรุงใหถูกสุขลักษณะตอไป

 การพนยาฆาแมลงลงบนเครื่องท่ีมาจากเขตติดโรค สายการบินท่ีบินตรงจากเขตประเทศติดโรค
ไขเหลืองมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ มีจํานวน 2 สายการบินคือ Kenya Airway และ Ethiopia
Airline ซึ่งตองมีการพนยาฆาแมลงและมีใบรับรอง พบวา มีจํานวน 380 ลํามีการพนยาฆาแมลง
และนําสงกระปองยาท่ีใชพนท่ีมีหมายเลข Aerosol ท่ีชัดเจน จํานวน 1,520 กระปอง คิดเปน
รอยละ 90.00 ในสวนเท่ียวบินระหวางประเทศอ่ืนๆ จะไมมีการฉีดพนยาฆาแมลง

 การทําลายเช้ือบนเครื่องบิน พบวา การทําความสะอาดท่ัวไปเปนการทําลายเชื้อ เพราะน้ํายาท่ีใช
ทําความสะอาดเพียงพอตอการฆาเชื้อโรค และถามีการแจงวาเปนโรคติดตอบนเครื่องบินจะตอง
ดําเนินการตามประกาศของ พรบ. โรคติดตอ พ.ศ. 2523 ตอไป

ปญหาและอุปสรรค
1. เจาหนาท่ีไมสามารถตรวจสายการบินบางสายการบินไดเนื่องจากเดินทางมาเวลากลางคืน
2. มีความจํากัดในดานจํานวนบุคลากร

2. การตรวจสุขาภิบาลท่ัวไป
ดําเนินการตรวจสอบดูแลเรื่องสุขาภิบาลท่ัวไปของอาคาร สถานท่ี หองน้ําสาธารณะและ

สภาพแวดลอมรอบๆ บริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการออกสํารวจตามแผนการปฏิบัติงานสุขาภิบาล
ท่ัวไป ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2556 และทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรม
การตรวจสุขาภิบาลท่ัวไป จํานวน 120 ชุด รวมท้ังขอมูลจากการตรวจวัดคาคลอรีนอิสระคงเหลือ
และคาโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําใชของหองน้ําภายในอาคารเทียบเครื่องบินและตูน้ําดื่ม มีผลการดําเนินงาน
ดังนี้
การตรวจสุขลักษณะท่ัวไปของอาคาร

1. พ้ืนและผนังอาคาร สะอาด ไมชํารุด ไมมีน้ํานอง มีการกวาดถูขัดพ้ืนสมํ่าเสมอ
2. ฝาผนังและฝาเพดานสะอาด ไมมีหยากไยแมงมุม
3. ประตู หนาตาง และการถายเทอากาศ สามารถถายเทอากาศไดดีไมอับทึบ
4. อาคารมีแสงสวางเพียงพอ หลอดไฟติดสวาง ไมมีแสงกระพริบหรือแสงสะทอนท่ีทําใหระคายเคืองตา
5. หองน้ําสะอาด มีน้ําเพียงพอ ไมมีกลิ่นเหม็น มีแสงสวาง มีถังขยะ มีอางลางมือท่ีสะอาด ไมชํารุด

มีน้ํายาลางมือ มีกระดาษเช็ดมือ จํานวน 85 หอง อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 100.00 ผลการ
ตรวจสุขลักษณะท่ัวไปของอาคารทุกแหงผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 100.00
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น้ําดื่ม น้ําใช
1. น้ําดื่ม สะอาด ไมมีกลิ่น รสและสี และตรวจวัดคาคลอรีนอิสระคงเหลือพบวาไมพบคลอรีนอิสระ

คงเหลือ ท้ังนี้เนื่องจากจุดน้ําดื่มท่ีมีใหบริการจะใชเครื่องกรองน้ําทําใหกรองคลอรีนได จึงทําให
ตรวจไมพบไดและจากการทดสอบการปนเปอนจุลินทรีย ผลการตรวจไมพบการปนเปอน
เชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียทําใหเกิดความปลอดภัยจากผูโดยสารเดินทางท่ีมาใชบริการ

2. น้ําใช สะอาด ไมมีกลิ่น รสและสี และตรวจวัดคาคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา พบวานอยกวา
0.2 มิลลิกรัมตอลิตร (1 ppm= 1 mg/L) จํานวน 20 จุด จากท้ังหมด 85 จุด คิดเปนรอยละ
23.52 ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานในน้ําจะตองมีคลอรีนอิสระคงเหลืออยูในชวง 0.3-0.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร เพ่ือใหเกิดการฆาเชื้อโรคในน้ําได เม่ือทราบผลการตรวจวัดท่ีไมพบคลอรีนอิสระคงเหลือ
ไดดําเนินการสอบถามหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังระบุจุดท่ีตรวจไมพบคลอรีนอิสระคงเหลือ
ไดทราบเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป

การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในอาคารผู โดยสาร เปนความรับผิดชอบของบริษัท

ทําความสะอาด A & P โดยรับผิดชอบพ้ืนท่ีอาคารผูโดยสารตั้งแตชั้นท่ี 1-4 สวนบริเวณภายในอาคาร
เทียบเครื่องบินเปนความรับผิดชอบของบริษัททําความสะอาด 2 บริษัท ไดแก บริษัท ISS รับผิดชอบพ้ืนท่ี
ตั้งแต Concourse A - D4 ของชั้นท่ี 2 - 4 และบริษัท ICS รับผิดชอบพ้ืนท่ีตั้งแต Concourse D5 - G
ของชั้นท่ี 2 - 4 พบวา

1. ถังขยะมีเพียงพอ ทําดวยวัสดุทนทาน แข็งแรง ไมรั่วซึม มีฝาปดเพ่ือปองกันสัตวหรือแมลงนําโรค
และตั้งอยูบริเวณท่ีสะดวกตอการท้ิงและขนยาย

2. ท่ีพักขยะ มีบริเวณท่ีพักขยะ ไมสกปรก ไมมีน้ําขัง
3. การกําจัดขยะทุกประเภทเปนความรับผิดชอบของหนวยงานบริหารจัดการขยะ พบวา มีรถขนถาย

และสงขยะอยางถูกสุขลักษณะไปยังท่ีกําจัดขยะอยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีกําหนด
4. ผลการตรวจการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทุกแหงผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 100.00

ตรวจหาแหลงเพาะพันธุยุงภายในอาคาร นอกอาคารและพื้นท่ีรอบทาอากาศยาน
ในบริเวณอาคารผูโดยสาร ไมพบแหลงเพาะพันธุของยุง ผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 100.00

สรุปผลการดําเนินงาน โดยภาพรวมของการดําเนินงานกิจกรรมสุขาภิบาลท่ัวไปของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สวนใหญผานเกณฑมาตรฐาน

ปญหาและอุปสรรค เนื่องจากสถานท่ีและพ้ืนท่ีของทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีบริเวณกวางขวางมาก รวมท้ัง
มีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานสุขาภิบาลท่ัวไป จึงตองใชการสุมตรวจ
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3. การตรวจสุขาภิบาลอาหาร
พนักงานสาธารณสุขประจําดานฯ ไดดําเนินการตรวจตรา ควบคุมกํากับสุขาภิบาลอาหาร ภัตตาคาร

สถานท่ีประกอบและหรือบริการอาหาร ภายในอาคารผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมกับ
สวนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม ฝายกิจการพิเศษ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และบริษัทคิงเพาเวอร
สุวรรณภูมิ จํากัด (KPS) ระหวาง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง กันยายน พ.ศ. 2556 จํานวน 74 ราน
ตามแบบฟอรมการปฏิบัติงานมาตรฐานการตรวจตราสุขาภิบาลอาหารของดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีเกณฑขอกําหนดดานกายภาพจํานวน 7 ขอ สรุปผลการตรวจได
ดังนี้

สถานท่ีรับประทานอาหาร
ผลการตรวจสุขาภิบาล สถานท่ีรับประทานอาหาร พบวาผานเกณฑ จํานวน 70 ราน คิดเปนรอยละ

94.59 ของรานอาหารท้ังหมด และไมผานเกณฑ จํานวน 4 ราน คิดเปนรอยละ 5.41 ของรานอาหาร
ท้ังหมด
สถานท่ีเตรียมและปรุงอาหาร

ผลการตรวจสุขาภิบาล สถานท่ีเตรียมและปรุงอาหาร ผานเกณฑจํานวน 64 ราน คิดเปนรอยละ
86.48 ของรานอาหารท้ังหมด และไมผานเกณฑ จํานวน 10 ราน คิดเปนรอยละ 13.52 ของรานอาหาร
ท้ังหมด

1. อาหาร พบวาผานเกณฑจํานวน 62 ราน คิดเปนรอยละ 83.78 ของรานอาหารท้ังหมด และไม
ผานเกณฑ จํานวน 12 ราน คิดเปนรอยละ 16.22 ของรานอาหารท้ังหมด

2. น้ําดื่ม น้ํ าแข็ง และเครื่องดื่ม พบวาผานเกณฑจํานวน 73 ราน คิดเปนรอยละ 98.64
ของรานอาหารท้ังหมด และไมผานเกณฑ 1 ราน คิดเปนรอยละ 1.36 ของรานอาหารท้ังหมด

3. ภาชนะ/อุปกรณ พบวา ผานเกณฑจํานวน 70 ราน คิดเปนรอยละ 94.59 ของรานอาหารท้ังหมด
และไมผานเกณฑ จํานวน 4 ราน คิดเปนรอยละ 5.41 ของรานอาหารท้ังหมด

4. ขยะและน้ําโสโครก พบวา ผานเกณฑจํานวน 70 ราน คิดเปนรอยละ 94.59 ของรานอาหาร
ท้ังหมด และไมผานเกณฑ จํานวน 4 ราน คิดเปนรอยละ 5.41 ของรานอาหารท้ังหมด

5. พนักงาน พบวา ผานเกณฑจํานวน 72 ราน คิดเปนรอยละ 97.29 ของรานอาหารท้ังหมดและ
ไมผานเกณฑ จํานวน 2 ราน คิดเปนรอยละ 2.71 ของรานอาหารท้ังหมด

ผลการดําเนินโครงการรานอาหารสะอาดรสชาติอรอย (Clean Food Good Taste)
การดําเนินการครั้งนี้เปนความรวมมือของ 3 หนวยงาน คือ สวนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม บริษัทการทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสวนงาน
การตลาด บริษัท คิงส เพาเวอร สุวรรณภูมิ จํากัด  มีวัตถุประสงคท่ีจะใหรานอาหารภายในทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ผานเกณฑการประเมินและไดรับปายรานอาหารสะอาดรสชาติอรอยจากกรมอนามัยครบทุกราน
โดยมีรานท่ีเขารวมโครงการจํานวน 67 ราน ผลการดําเนินงานมีดังนี้
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1. การตรวจประเมินครั้งท่ี 1 ใชแบบประเมินการตรวจขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
ท่ีมีขอกําหนดทางภายภาพ 15 ขอ พบวา จากการตรวจรานท้ังหมด 67 ราน มีรานท่ีผานเกณฑ
มาตรฐาน 12 ราน  คิดเปนรอยละ 17.91 และไมผานเกณฑมาตรฐาน 55 รานคิดเปน
รอยละ 82.09 ซึ่งในครั้งนี้ประเมินเฉพาะในสวนของขอกําหนดทางกายภาพ

2. การตรวจประเมินครั้งท่ี ๒ ใชแบบประเมินการตรวจขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
และผานการตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหารดวย SI-2 ซึ่ ง เปนการประเมินท่ีครบ
ตามขอกําหนดของการรับรองปายอาหารสะอาดรสชาติอรอยท่ีตองผานขอกําหนดทางกายภาพ
และขอกําหนดทางชีวภาพ พรอมกันครบทุกขอ พบวาจากการตรวจรานท้ังหมด ๖๗ ราน มีรานท่ี
ผานเกณฑมาตรฐาน ๓๓ ราน คิดเปนรอยละ ๔๙.๒๕ และไมผานเกณฑมาตรฐาน ๓๔ ราน คิดเปน
รอยละ ๕๐.75

3. จากการตรวจประเมินครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 นั้น พบวารานผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดนอยกวา
รอยละ 50 จึงไดดําเนินการจัดอบรมใหความรูในเรื่องขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารทางกายภาพ
จํานวน 15 ขอ ใหกับผูประกอบกิจการภัตตาคารและรานอาหาร ครบทุก 67 ราน และไดทําการ
ตรวจประเมินครั้งท่ี 3 โดยใชขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย และผานการตรวจหา
โคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหารดวย SI-2 ซึ่งเปนการประเมินท่ีครบตามขอกําหนดของการรับรองปาย
อาหารสะอาด รสชาติอรอย ซึ่งตองผานขอกําหนดทางกายภาพและขอกําหนดทางชีวภาพ พรอมกัน
ครบทุกขอ พบวา จากการตรวจรานท้ังหมด จํานวน 67 ราน มีรานท่ีผานเกณฑมาตรฐาน 50 ราน

๒. การเฝาระวังโรคในภาวะฉุกเฉิน

การดําเนินการเฝาระวังโรคไขเลือดออกอีโบลา (Ebola hemorrhagic fever)
ในผูเดินทางระหวางประเทศ ณ ชองทางเขาออกประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไดแจง

มาตรการเฝาระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เหตุการณระบาดของโรคไขเลือดออก
อีโบลาท่ีประเทศคองโก ใหแกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินงานการคัดกรองผูเดินทางขาเขาระหวางประเทศท่ีมาจากประเทศคองโก
และผูเดินทางท่ีมีสัญชาติคองโก ใหคําแนะนําเก่ียวกับการดูแลสุขภาพแกผูเดินทาง อาการเบื้องตนของ
โรคไขเลือดออกอีโบลา เพ่ือใหผูเดินทางสังเกตตนเอง และหากระหวางพํานักในประเทศไทยผูเดินทาง
มีอาการใดอาการหนึ่ง สามารถติดตอสถานพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขตามหมายเลขโทรศัพท
ท่ีปรากฏในเอกสารแนะนําดานสุขภาพ Health Beware Card ท่ีแจกใหกับผูเดินทางทุกราย

91 รายงานประจําป 2556 สํานักโรคติดตอท่ัวไป

สวนที่
4



การดําเนินการเฝาระวังโรคไขเลือดออกมารเบิรก (Marburg hemorrhagic fever)
เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดาน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการคัดกรองผูเดินทางขาเขา

ระหวางประเทศท่ีมาจากประเทศอูกานดาและผูเดินทางท่ีมีสัญชาติอูกานดา รวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
ต. 8 ซักประวัติการเดินทาง ประวัติการเจ็บปวยเบื้องตน และตรวจตราสุขาภิบาลยานพาหนะ (อากาศยาน)
และลานจอดอยางเครงครัด พรอมกับใหคําแนะนําเก่ียวกับการดูแลสุขภาพแกผูเดินทาง

การดําเนินการเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2012 (Novel Coronavirus)
โดยเผยแพรความรูใหแกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด(มหาชน) และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ

การดําเนินการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ H7N9 ในคน
โดยแจงสถานการณและเผยแพรความรูใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประสานใหสายการบินท่ีเดินทาง

มาจากประเทศจีนทุกสายการบิน จัดสงแบบฟอรม General Declaration เพ่ือติดตามการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ H7N9

การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน
 ใหบริการรักษาพยาบาลแกผูเดินทาง เจาหนาท่ีหนวยงานขางเคียง และเจาหนาท่ีดานควบคุมโรคฯ

จํานวน 188 ราย
 ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญประจําป 2012 แกเจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมือง

จํานวน 1,280 ราย และตรวจสุขภาพเจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมือง จํานวน 456 ราย
 ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอนและโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลแกกัปตันและลูกเรือ

บริษัท การบินไทย จํากัด ท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีท่ีประเทศซาอุดิอารเบีย ในชวงเทศกาลประกอบพิธิฮัจย
จํานวน 68 ราย

ใหความรู/แจกเอกสารดานสุขภาพ
 ไขเหลือง จํานวน 1,800 ฉบับ
 Health beware card จํานวน ๑,900 ฉบับ
 เอกสารความรูเก่ียวกับโรคอีโบลา 656 ฉบับ

92รายงานประจําป 2556 สํานักโรคติดตอท่ัวไป

สว
นที่

4



ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาอากาศยานดอนเมือง
ตามมติรัฐมนตรี เม่ือวันอังคารท่ี 20 มิถุนายน 2555 ใหความเห็นชอบบทบาททาอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ทสภ.) เปนทาอากาศยานหลัก (Hub Airport) รองรับเท่ียวบินแบบเต็มรูปแบบ (Full Service) และเท่ียวบิน
ท่ีมีการเชื่อมตอ (Connecting Flight) เพ่ือสงเสริมใหเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค และทาอากาศยาน
ดอนเมือง (ทดม.) รองรับสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Carriers : LCCs) และ/หรือ เสนทางการบิน
ในประเทศและระหวางประเทศแบบจุดตอจุด (Point to Point) บนหลักการของความสมัครใจของสายการบิน
เพ่ือเปนการใชทาอากาศยานท้ัง 2 แหง ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยทาอากาศยานดอนเมืองจะเปดใหบริการ
เต็มรูปแบบ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 สําหรับการดําเนินงานท่ีสําคัญของดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ทาอากาศยานดอนเมือง มีดังนี้

1. การเฝาระวังโรคติดตอระหวางประเทศ

 เฝาระวังเครื่องบินท่ีเดินทางเขามาในราชอาณาจักร จํานวน 19,720 เท่ียว
 ผูโดยสารเดินทางเขามาในราชอาณาจักร จํานวน 2,523,218 คน
 ตรวจผูโดยสารจากพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากโรคไขเหลือง จํานวน 6,205 ราย ตามประกาศของ

องคการอนามัยโลก
 สรุปขาวตามสถานการณการแพรระบาดและไดมีการนําเสนอขอมูลของขาวดังกลาวไปยังหนวยงาน

ในการทาอากาศยานดอนเมือง เดือนละ 1 ครั้ง ยกเวนกรณีท่ีตองติดตามเรงดวนจึงทําหนังสือแจง
ไปยังผูอํานวยการทาอากาศยานฯ เพ่ือใหเสนอขาวแกหนวยงานตางๆอยางทันทวงที

2. งานสุขาภิบาล

1. การตรวจสุขาภิบาลอาหาร ไดดําเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารจํานวน 84 ครั้ง/176 ราน พบวา
ไมถูกสุขลักษณะจํานวน 83 ราน คิดเปนรอยละ 47.15 ปญหาสวนใหญท่ีพบ คือ อุปกรณท่ีใชตัก
น้ําแข็งจํานวน 68 ราน และไดรวมตรวจสุขาภิบาลอาหารกับการทาอากาศยานดอนเมืองและสํานักงาน
เขตดอนเมือง สุมตรวจผูสัมผัส 5 ตัวอยาง พบ coliforms bacteria จํานวน 4 ตัวอยาง เก็บตัวอยาง
อาหาร 16 ตัวอยาง พบวา ไมมีความผิดปกติ

2. การตรวจสุขาภิบาลท่ัวไป ดําเนินการตรวจสุขาภิบาลท่ัวไปจํานวน 85 ครั้ง/170 จุด พบวาไมถูก
สุขลักษณะ จํานวน 124 จุด คิดเปนรอยละ 72.94 ปญหาสวนใหญท่ีพบ คือ ไมมีถังขยะในหองน้ํา
พบอุปกรณบางอยางชํารุด และคาคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําใชภายในหองน้ําทุกแหงไมไดเกณฑ
มาตรฐาน (0.2 – 0.5 ppm) ซึ่งจะดําเนินการประสานและแจงใหการทาอากาศยานดอนเมืองทราบ
เพ่ือรวมหาทางแกไขตอไป

3. ระบบบําบัดน้ําเสียของทาอากาศยานดอนเมือง จากการสํารวจ พบปญหาและอุปสรรค ดังนี้
 การจัดท่ีตั้งรานอาหารไมไดแยกโซนใหเปนสัดสวนอยางชัดเจน มีการตอทอน้ําท้ิงไปยังบริเวณ

หองน้ํา ทําใหน้ําเสียจากสวมและรานอาหารปะปนกัน สงผลใหการบําบัดน้ําเสียทําไดยากข้ึน
อีกท้ังยังพบการอุดตันของเศษอาหารและไขมันในทอน้ําท้ิงท่ีตอไปยังหองน้ําดวย ซึ่งอาจกอใหเกิด
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4. การตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะและลานจอด ดําเนินการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะและลานจอด
จํานวน 76 ครั้ง/ 155 ลํา พบวาไมถูกสุขลักษณะ จํานวน 3 ลํา คิดเปนรอยละ 1.93 สวนใหญ
เรื่องหองน้ํามีกลิ่นเหม็น

3. งานสรางเสรมิภมิูคุมกนัโรค

ใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแกผูโดยสารท่ีเดินทางมาจากเขตติดโรคไขเหลือง จํานวน 12 ราย
และใหบริการวัคซีนไขกาฬหลังแอน จํานวน 7 ราย นอกจากนี้ไดใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
แกตํารวจตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร และเจาหนาท่ีตางๆ ในทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 336 ราย

4. งานบริการทางการแพทย
ใหบริการทางการแพทยแกตํารวจตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร และเจาหนาท่ีตางๆ ในทาอากาศยาน

ดอนเมือง จํานวน 446 ราย เผยแพรเอกสารไขหวัดใหญจํานวน 2,2๐๐ ฉบับ และบัตรสุขภาพ จํานวน
2,1๐๐ ฉบับ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
บุคลากรของดานฯ สวนใหญเขาใจบทบาทหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานและสามารถทํางานทดแทนกันได

ปญหาและอุปสรรค
หนวยงานของการทาอากาศยานดอนเมืองสวนใหญมีการเปลี่ยนผูบริหารบอยๆ มีผลตอการประสานงาน

เก่ียวกับภารกิจตางๆ ของดานฯ อีกท้ังบุคลากรและงบประมาณของดานฯ มีจํากัด

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
ควรมีบุคลากรครบทุกดานและตามกรอบอัตรากําลัง
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ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาเรอืกรุงเทพฯ
ในปงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556) มีเรือเขาในเขตรับผิดชอบ จํานวน ๔๓7 ลํา

แยกเปน 6 ประเภท ไดแก 1) เรือบรรทุกสินคาท่ัวไป (G) จํานวน 207 ลํา คิดเปนรอยละ 47.36 2)
เรือบรรทุกสารเคมี/น้ํามัน (T) 78 ลํา คิดเปนรอยละ 17.85 3) เรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร (C) จํานวน 77 ลํา
คิดเปนรอยละ 17.62 4) เรือบรรทุกหองเย็น (F) จํานวน 71 ลํา คิดเปนรอยละ 16.25 5) เรือโดยสาร (P)
จํานวน 3 ลํา คิดเปนรอยละ 0.69 6) เรือฝก (Training) จํานวน 1 ลํา คิดเปนรอยละ 0.23 เม่ือจัดเขา
ตามเกรดสุขาภิบาล จะพบวา เปนเรือเกรด A มากท่ีสุด จํานวน 277 ลํา คิดเปนรอยละ 63.39 และเรือเกรด B
จํานวน 160 ลํา คิดเปนรอยละ 36.61 และไมพบเรือเกรด C สําหรับการดําเนินงานท่ีสําคัญ มีดังนี้

1. การเฝาระวังโรคติดตอระหวางประเทศ

 เฝาระวังผูเดินทางระหวางประเทศ จํานวน 10,426 ราย สวนใหญมาจากประเทศในแถบเอเชีย
จํานวน 9,383 คน คิดเปนรอยละ 90 มาจากประเทศในหมูเกาะ 1,043 คน คิดเปนรอยละ 10
ไมพบลูกเรือมาจากเขตติดโรคไขเหลือง

 การเฝาระวังกาฬโรค จากประเทศเวียดนามและอินเดีย พบวา มีเรือเขามาท้ังหมด จํานวน 85 ลํา
คิดเปนรอยละ 19.45 โดยมาจากประเทศ เวียดนาม ผลการตรวจ ไมพบหนูหรือรองรอยของหนู
จํานวนผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรท่ีมาจากเขตติดกาฬโรค จํานวน 3,068 คน คิดเปนรอยละ
29.43 พบวาทุกคนมีสุขภาพดี และไมพบเรือท่ีมาจากประเทศอินเดีย

 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการตรวจแนะนําดานกายภาพ โดยใชแบบฟอรมการสํารวจ
รานอาหารและแผงจําหนายอาหารของกรมอนามัย พบวา ผูปรุง ผูสัมผัสอาหาร ปฏิบัติถูกหลัก
สุขลักษณะเปนสวนใหญ พบวาสิ่งท่ีตองปรับปรุง ไดแก ไมสวมหมวกในขณะจําหนายอาหาร
และแชสิ่งของในถังน้ําแข็ง

 การตรวจหาคลอรีนตกคางน้ําดื่มและน้ําใช ผลการตรวจพบวาคาคลอรีนอิสระตกคางในน้ําประปา
บริเวณหองน้ําท่ีจําหนายอาหาร ท้ัง 4 จุด พบวาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คือ 0.1 ppm ดานควบคุม
โรคฯ ทาเรือกรุงเทพ  ไดประสานกับผูรับผิดชอบระบบน้ําประปา ในชองทางทาเรือกรุงเทพ
ใหดําเนินการแกไขตอไป

2. งานสุขาภิบาล

3. งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคติดตอระหวางประเทศ
มีผูมารับบริการวัคซีนท้ังหมด 2,325 คน มารับบริการใหม จํานวน 1,351 คน และมาตออายุ

วัคซีน จํานวน 974 คน และมีใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกเจาหนาท่ีหนวยงานขางเคียง จํานวน
65 ราย ซึ่งสวนใหญมีอาการเจ็บคอ ไอ ปวดเม่ือยกลามเนื้อ
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ตารางท่ี 4 - 7 จํานวนผูมารับบริการวัคซีนจําแนกตามชนิดของวัคซีน

วัคซีนท่ีขอรับบริการ จํานวน (ราย) รอยละ
อหิวาตกโรค 1,381 59.40
ไขเหลือง 507 21.81
ไขกาฬหลังแอน 1 0.05
ไขหวัดใหญ 0 0
อหิวาตกโรคและไขเหลือง 340 14.62
ไขกาฬหลังแอนและไขหวัดใหญ 84 3.61

หมายเหตุ : วัคซีนอหิวาตกโรค รายละ 2 ครั้ง / 2 โดส

ปจจัยแหงความสําเร็จ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในชองทางตระหนักถึงความสําคัญของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548

และใหความรวมมือเปนอยางดี โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงของชองทาง ใหการสนับสนุนเปนอยางดี

ปญหาและอุปสรรค
 การเฝาระวังโรค : สภาพภูมิอากาศไมอํานวย ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
 สขุาภิบาล : สวนกลางมีการจัดประชุมคอนขางบอย ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการตรวจตราออกไป

เม่ือมีภารกิจดวนก็ไมมีความคลองตัวในการดําเนินงานและการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน
 งานสรางเสริมฯ : เจาหนาท่ีไมสามารถสงวัคซีนไดตามกําหนด และการรักษาพยาบาล ยา และเวชภัณฑ

ไมเพียงพอในการใหบริการ (เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑในป 2556)
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ที่ทําการแพทยตรวจคนเขาเมืองสวนพลู
สถานกักตัวคนตางดาว สํานักงานตรวจคนเขาเมืองสวนพลู กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานหลักท่ีใช

สําหรับกักตัวคนตางดาวท่ีกระทําความผิด และ/หรือพนโทษแลวอยูระหวางรอการสงกลับ ซึ่งสวนใหญถูกจับกุม
ในขอหาหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย คนตางดาวท่ีถูกกักตัวเหลานี้เดินทางมาจากท่ัวทุกภูมิภาคของโลก
พบมากมาจากทวีปเอเชีย เชน กัมพูชา เมียนมาร  ลาว เวียดนาม เกาหลีเหนือ จีน ศรีลังกา ปากีสถาน
นอกจากนี้ พบวามาจากประเทศในเขตตะวันออกกลาง แอฟริกา มีสวนนอยมาจากยุโรป อเมริกา และ
ออสเตรเลีย มีท้ังเพศชาย เพศหญิงและเด็ก ปจจุบันแนวโนมพบเพศหญิงมากกวาเพศชาย พบทุกกลุมอายุ
ซึ่งตองมาอาศัยอยูในสภาพท่ีแออัด อากาศถายเทไมสะดวก ไมมีแสงแดดสอง ผูตองกักหลายคนตองใชชีวิตอยู
เปนเวลานานถึง ๑ - ๒ ป การเจ็บปวยในผูตองกักโรค ท่ีพบบอย คือ โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคตาแดง
และอุจจาระรวง และเนื่องจากความจํากัดของสถานท่ี การดูแลเพ่ือใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายมีไมบอยนัก
และไมท่ัวถึงในสภาวะเชนนี้ท่ีพักอาศัย จึงมีโอกาสเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคไดเปนอยางดี

การดูแลสุขภาพอนามัยของผูตองกัก เปนบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ีทําการแพทยตรวจคนเขาเมือง สวนพลู
ตองจัดใหเปนสวัสดิการแกผูตองกัก และเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองดําเนินการดวยเหตุผลทางการปกครอง
ทางการแพทย หลักมนุษยธรรมและสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนพึงไดรับตามขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา
ขององคการสหประชาชาติ หลักเกณฑตาง ๆ เก่ียวกับการดูแลสุขภาพผูตองกักข้ันพ้ืนฐาน ครอบคลุมการบริการ
ท้ังดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพ

1. ท่ีทําการแพทยตรวจคนเขาเมืองสวนพลูไดตรวจสุขภาพผูตองกักชาวตางดาวจํานวน ๖,๕๕๘ ราย
เพศชายรอยละ ๓๕.๙ (๒,๓๕๒ ราย) และเพศหญิงรอยละ ๖๔.๑ (๔,๒๐๖ ราย) อายุ เฉลี่ย
๒๙.๕ ± ๑๖.๒ ป เม่ือแยกตามสัญชาติพบสัญชาติกัมพูชามากท่ีสุด รอยละ ๖๙.๑ (๔,๕๓๐ ราย)
รองลงมาคือสัญชาติเกาหลีเหนือรอยละ ๑๕.๘ (๑,๐๓๔ ราย) และสัญชาติเมียนมารรอยละ ๔.๔
(๒๘๘ ราย) โรคท่ีพบมากท่ีสุด  คือ โรคระบบทางเดินหายใจรอยละ ๕๐.๓ (๓,๓๐๑ ราย) รองลงมา
ไดแก อาการอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถระบุกลุมโรค รอยละ ๑๘.๗ (๑,๒๒๘ราย) และระบบทางเดินอาหาร
รอยละ ๑๒.๕ (๘๒๑ราย) และเม่ือแยกตามอาการและอาการแสดงพบ คือ อาการติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจตอนบน (ไข ไอ เจ็บคอ คอแดง) พบผูปวยมากท่ีสุดจํานวน ๑,๖๒๙ ราย รองลงมาคืออาการหวัด
๑,๑๙๕ รายปวดศีรษะ ๗๐๒ ราย และถายอุจจาระเหลว จํานวน ๓๕๔ ราย

นอกจากนี้ไดสงผูตองกักไปรับการตรวจรักษาตอท่ีโรงพยาบาลจํานวน ๕๑ ราย และมีผูตองกัก
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนไขเลือดออกจํานวน ๓ ราย ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ๒๕๕๖
ซึ่งเปนในชวงท่ีมีการระบาดของโรคไขเลือดออกในประเทศไทย โดยเจาหนาท่ีดําเนินการดวยการรักษา
พยาบาลเบื้องตน การใหสุขศึกษาแกผูปวย รวมท้ังการปรับปรุงสุขาภิบาลน้ํา ขยะ และสิ่งแวดลอม
ในสถานกักกันคนตางดาว ซึ่งไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมือง หนวยงานท่ี
เก่ียวของ และผูตองกักเปนอยางดี

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ มีดังนี้
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2. เฝาระวังปองโรคเทาชาง โดยการแจกยา DEC (Diethylcarbamazine Citrate) ขนาด ๓๐๐ มิลลิกรัม
จํานวน 1 เม็ด เพ่ือตัดวงจรการแพรเชื้อแกผูตองกักสัญชาติพมา จํานวน ๓,๔๕๓ ราย (ชาย ๓,๐๙๐ ราย
หญิง ๓๖๓ ราย)

3. ตรวจสุขาภิบาลหองกักและพาหะนําโรคพบวา ถูกตองตามรายการประเมิน ผลการตรวจคลอรีนอิสระ
ในน้ําดื่มน้ําใช พบคาเทากับ 0.2 ppm อยูในเกณฑปกติ

4. ตรวจสุขภาพเบื้องตนแกเจาหนาท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพ่ือรับการทดสอบสมรรถนะภาพประจําป
ปละ 2 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธและเดือนกันยายน) จํานวน ๕๐๕ ราย

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลและการปองกันควบคุมโรคในสถานกักตัวคนตางดาว
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ครั้ ง ในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สาทร กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมประชุม
จํานวน ๑๑๕ คน ผลการประเมินพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการประชุมในระดับมาก
และมีความรูเพ่ิมข้ึนภายหลังการประชุม

ที่ทําการแพทยตรวจคนเขาเมือง แจงวัฒนะ
ท่ีทําการแพทยตรวจคนเขาเมือง แจงวัฒนะ เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมีแพทยตรวจคนเขาเมือง ซึ่งเปน
ขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ในการตรวจ วินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต
และใหความเห็นทางการแพทย ตลอดจนการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคติดตอตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในหมวด ๒
การเขาและออกนอกราชอาณาจักร มาตรา ๑๒ และหมวด ๕ การเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร มาตรา ๔๔

หมวด ๒ การเขาและออกนอกราชอาณาจักร มาตรา ๑๒ หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร (๔) วิกลจริตหรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
และ (๕) ยังมิไดปลูกฝปองกันไขทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอยางอ่ืนตามวิชาการแพทยเพ่ือปองกัน
โรคติดตอตามท่ีกฎหมายบัญญัติและไมยอมใหแพทยตรวจคนเขาเมืองกระทําการเชนวานั้น ซึ่งการตรวจ
วินิจฉัยโรค รางกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพ่ือปองกันโรคติดตอ ใหใชแพทยตรวจคนเขาเมือง

หมวด ๕ การเขามามีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร มาตรา ๔๔ หามมิใหคนตางดาวผูใดเขามามีถ่ินท่ีอยู
ในราชอาณาจักร ถาปรากฏวา (๒) เปนผูไมสามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได เพราะกายพิการหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือมีโรคอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

โรคท่ีตองหามเขามาในราชอาณาจักรไทย โรคท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (มหาดไทย)
ตามมาตรา ๑๒ (๔) คือ ๑) โรคเรื้อน ๒) วัณโรคในระยะอันตราย ๓) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการ

เปนท่ีรังเกียจแกสังคม ๔) โรคยาเสพติดใหโทษ ๕) โรคซิฟลิสในระยะท่ี ๓
ตามมาตรา ๔๔ (๕) คือ ๑) โรคเรื้อน ๒) วัณโรคในระยะอันตราย ๓) โรคเทาชาง ๔) โรคยาเสพติดใหโทษ

๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง ๖) โรคซิฟลิสในระยะท่ี ๓
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1. พิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอในราชอาณาจักร เพ่ือรับการรักษาหรือการพักฟน สําหรับคนตางดาว
ท่ีปวยขณะพํานักอยูในประเทศไทย จํานวน ๑,๑๓๐ คน จาก ๘๐ ประเทศ โดยปวยดวยโรคตางๆ
เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคหมอนรองกระดูกกดทับเสนประสาท รวมท้ัง
อุบัติเหตุจากรถยนต เปนตน

2. ใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคติดตอระหวางประเทศใหแกผูเดินทางระหวางประเทศและเจาหนาท่ี
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ดังนี้

 ผูรับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขเหลือง ไขกาฬหลังแอน และการใหวัคซีนปองกันอหิวาตกโรค
จํานวน ๑๖๐ คน

 เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ และไขกาฬหลังแอน จํานวน ๒๒๓ คน
3. เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ จากผูเดินทางระหวางประเทศ จํานวน ๑๖๐ คน
4. ใหบริการทางการแพทย แกผูเดินทางระหวางประเทศและเจาหนาท่ี สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

จํานวน ๑๒๐ คน และตรวจคัดกรองทางการแพทยเพ่ือทําการทดสอบสมรรถภาพ แกขาราชการตํารวจ
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๑ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จํานวน ๑๒๐ คน

5. ใหคําปรึกษา ดานการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคติดตอระหวางประเทศ แกผูเดินทางระหวางประเทศ
และประชาชนท่ัวไป จํานวน ๕๐ ครั้ง

6. ใหสุขศึกษาและเผยแพรความรูประชาสัมพันธแกผูเดินทางระหวางประเทศและประชาชนท่ัวไปในเรื่อง
ความรูเรื่องวัคซีน โรคติดตอระหวางประเทศ และคําแนะนําดานสุขภาพแกผูเดินทางระหวางประเทศ
จํานวน ๑๖๐ คน

7. เปนวิทยากรบรรยายความรูดานสุขภาพแกขาราชการตํารวจ กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๑
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จํานวน ๒ ครั้ง

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ มีดังนี้

ปจจัยแหงความสําเร็จ
 เปนงานท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

พระราชบญัญตัโิรคตดิตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
 การสนบัสนนุจากผูบงัคับบญัชา กองบงัคับการตรวจคนเขาเมือง ๑ สํานกังานตรวจคนเขาเมือง

ปญหาและอุปสรรค
การสื่อสารในการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวอยูตอในราชอาณาจักร เพ่ือรับการรักษาหรือการพักฟน

สําหรับคนตางดาวท่ีปวยขณะพํานักอยูในประเทศไทย ซึ่งมีหลายสัญชาติ เชน อิตาเลียน จีน เปนตน ซึ่งไม
สามารถใชภาษาอังกฤษใหคนตางดาวท่ีปวยทราบกฎ ระเบียบ และโรคท่ีพิจารณาอนุญาตได
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