
สวนที่ 5
สรุปปญหา อุปสรรค
จากการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556



โรคติดตอทางอาหารและนํ้า
สรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขการดําเนินงานโรคติดตอทางอาหารและน้ํา

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
1. ขาดความรวมมือและความตอเน่ืองในระดับปฏิบตัิท้ัง

สวนกลางและพ้ืนท่ีอยางจริงจังและตอเน่ือง ท้ังปญหา
การระบาดหรือฉุกเฉินและการปองกันโรคลวงหนา

 ควรผลักดันใหมีนโยบายแบบบรูณาการท่ีชัดเจนมเีจาภาพ
หลักและความรวมมือหนวยงานทีเก่ียวของ พรอม
งบประมาณสนับสนุนอยางตอเน่ือง

 ผลักดันใหเปนตัวช้ีวัดของผูตรวจราชการในพ้ืนท่ี
 ควรนํามาตรการดานกฎหมาย แนวทางตางๆ มาใชควบคุม

อยางจริงจัง
2. ความยุงยากซับซอนและการใชเวลาในการแกไขปญหา

อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมเสี่ยง (ไมถูกสุขลักษณะ
หรือสุขอนามยัท่ีไมดี) วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงท้ัง
ผูบริโภค ผูผลิต ผูจาํหนาย โดยเฉพาะในงานท่ีมีการ
รวมตัวของคนหมูมาก เชน งานเทศกาลตางๆ รวมท้ัง
สภาพปญหาสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม

 ควรจัดใหมีแผนบูรณาการระยะยาวตามท่ีสอดคลองกับ
สภาพปญหาและบริบทของพ้ืนท่ีและหนวยงานเครือขาย
ท่ีเก่ียวของ

 ควรมีการสรางกิจกรรม รูปแบบการแกไขปญหาในแตละ
พ้ืนท่ีเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาและบริบทของพ้ืนท่ี

ขอเสนอแผนการดําเนินงานโรคติดตอทางอาหารและน้ํา ป 2557

แผนการดําเนินงาน ป 255๗ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
กิจกรรมสวนท่ีเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
1. พัฒนาความรวมมือในการปองกันควบคุมโรคติดตอ

ทางอาหารและนํ้า และการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
2. สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือการเตรียมการและตอบโต

ภาวะฉุกเฉิน
3. พัฒนารูปแบบการสรางองคความรู เพ่ือการปองกัน

ควบคุมโรคติดตอทางอาหารและนํ้า
4. การวิเคราะหความเสีย่ง จัดทําแผนการดําเนินงาน

ปองกันควบคุมโรคตดิตอทางอาหารและนํ้า

1. ไดเครือขายความรวมมือการปองกคววบคุมโรคติดตอ
ทางอาหารและนํ้า และสนับสนุนองคความรูสื่อสารความ
เสี่ยงปองกันการระบาดของอหิวาตกโรคใหกับพ้ืนท่ี

2. บุคลากรสามารถจัดทําแผนและระบบเตรียมพรอมตอบโต
ภาวะฉุกเฉินเ พ่ือรองรับการระบาดของอหิวาตกโรค
โรคติดตอทางอาหารและนํ้าได

3. ไดมาตรการแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาในแตละพ้ืนท่ี

กิจกรรมสวนท่ีเปนภารกิจใหม
1. การติดตามการใชวัคซีนปองกันอหิวาตกโรค (OVC)

ในกลุมผูอพยพศูนยพักพิง ในพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราวผูหนี
ภัยการสูรบบานแมหละ จังหวัดตาก

1. ไดองคความรูดานการปองกันอหิวาตกโรคโดยศึกษาจากผล
การใชวัคซีนในกลุมผูอพยพ

2. ไดขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดําเนินปองกัน
ควบคุมโรคติดตอทางอาหารและนํ้า
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โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน
สรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขการดําเนินงานโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีน

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
1. เด็กบางรายยังขาดการไดรับวัคซีนกระตุนอยางตอเน่ือง

โดยเฉพาะในกลุมอายุ 4 ป
 ควรกําหนดใหผูปกครองนําสมุดบนัทึกสุขภาพท่ีมีประวัติ

การไดรับวัคซีนเปนหลักฐานในการเขาเรียนในศูนยเด็กเล็ก
หรือเมื่อเขาเรียนช้ัน ป. 1 เปนตน

2. ปริมาณวัคซีนท่ีสํารองไวเพ่ือการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
มีคอนขางจํากัดในชวงแรก ในขณะท่ีพ้ืนท่ีมีความ
ตองการใชวัคซีนในปริมาณมาก

 เน่ืองจากการนําเขาวัคซีนตองใชเวลาในการสั่งซื้ออยางนอย
2 เดือน จึงควรเตรียมสาํรองวัคซนีเพ่ือใชในการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินไวในปริมาณท่ีมากพอนอกเหนือจากวัคซีน
ท่ีใชตามกําหนดปกติ (routine immunization) แมวาจะไม
เกิดการระบาดของโรคก็ตาม

 เพ่ือใหเกิดความมั่นใจตอกรณีท่ีอาจมีการระบาดของ
โรคคอตีบเกิดข้ึนอีก ควรมีการสนับสนุนใหองคการ
เภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยผลติวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
รวมถึงวัคซีนอ่ืนท่ีอยูในแผนการสรางเสริมภมูิคุมกันโรคข้ึน
ใชเองภายในประเทศ

ขอเสนอแผนการดําเนินงานโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีน ป 2557

แผนการดําเนินงาน ป 255๗ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
กิจกรรมสวนท่ีเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
1. เรงรัดติดตามและตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนของ

เด็กท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แลวใหวัคซีนใหครบถวน
2. รณรงคใหวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก แกผูใหญอายุ

20 - 50 ป ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อยูในระหวางการเตรียมการ)

3. เฝาระวังผูท่ีมีอาการสงสยัปวยดวยโรคคอตีบแลวให
การรักษาโดยเร็ว

4. ขยายการรณรงคใหวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักแกผูใหญ
อายุ 20 - 50 ป ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

1. เด็กทุกคนมีภูมิคุมกันตอโรคคอตีบอยูในระดับท่ีปองกัน
โรคได

2. เพ่ือกระตุนภูมิคุมกันตอโรคคอตีบในผูใหญใหมีระดับสูงข้ึน
สามารถตานทานโรคเมื่อเกิดการติดเช้ือคอตีบได

3. เ พ่ือปองกันไม ให โ รคแพรกระจายอออกไปในชุมชน
เปนวงกวาง

4. เพ่ือกระตุนภูมิคุมกันตอโรคคอตีบในผูใหญใหมีระดับสูงข้ึน
สามารถตานทานโรคเมื่อเกิดการติดเช้ือคอตีบได

กิจกรรมสวนท่ีเปนภารกิจใหม
1. กําหนดการใหวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก กระตุนแก

ผูใหญทุก 10 ป ในตารางการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของประเทศ

1. ประชากรไทยทุกคนมีภูมิคุมกันตอโรคคอตีบอยูในระดับ
ท่ีปองกันโรคไดตลอดไป
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โครงการพัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศตามกฎอนามยัระหวางประเทศ พ.ศ.2548

สรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขการดําเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ชองทางเขาออกระหวางประเทศ

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
1. ขอมูลวิชาการโรคตดิตอระหวางประเทศ

มีหลายหนวยงานท่ีดําเนินการจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพร แตยังไมมีการรวบรวมและจัดการระบบ
ฐานขอมูลโรคติดตอระหวางประเทศ

 รวบรวมขอมลูวิชาการท่ีเก่ียวของ และจัดการระบบ
ฐานขอมูลโรคติดตอระหวางประเทศ เพ่ือใหผูเก่ียวของและผู
ท่ีสนใจเขาไปใชประโยชน

2. วัสดุวิทยาศาสตร อุปกรณ ในการปฏิบัติงานท่ีดาน
ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศยังไมเพียงพอ

 จัดหาและสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานใหแกดานควบคมุโรคฯ ท่ัวประเทศ

ขอเสนอแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกระหวางประเทศ ป 2557

แผนการดําเนินงาน ป 255๗ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
กิจกรรมสวนท่ีเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
1. เพ่ิมขีดความสามารถของดานควบคุมโรคและเครือขาย

เปาหมายในการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัย
สาธารณสุขระหวางประเทศ ตามแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะหลักของกฎอนามัยระหวางประเทศ
พ.ศ. 2548

2. การจัดทําเอกสารวิชาการ จดัทําและดูแลฐานขอมลู
วิชาการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
เพ่ือเผยแพรและสนับสนุนการปฏบิัติงานของ
ดานควบคุมโรคตดิตอระหวางประเทศ

3. การจัดทํา ฝกซอม ทบทวน และสรุปบทเรียน
เพ่ือปรับปรุงแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข
ระหวางประเทศใหเปนปจจุบัน

4. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน
การดําเนินงานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ

1. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศทุกแหงท่ัวประเทศ
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ ผานเกณฑตามขอกําหนดของกฎ
อนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘

2. มีคูมือ /เอกสารวิชาการท่ีไดมาตรฐาน และเว็ปไซตในการ
เผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร ท่ีเก่ียวกับโรคติดตอระหวาง
ประเทศ

3. ดานควบคุมโรคฯ สามารถตรวจจับและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุขระหวางประเทศได

4. ดานควบคุมโรคฯปฏิบัติงานไดตามขอกําหนดของกฎอนามัย
ระหวางประเทศ และไดรับการสนับสนุน เวชภัณฑ วัคซีน
และวัสดุ อุปกรณในการดํ า เ นินงานเฝาระ วังปอง กัน
ควบคุมโรค
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แผนการดําเนินงาน ป 255๗ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
กิจกรรมสวนท่ีเปนภารกิจใหม
1. พัฒนาระบบเฝาระวังโรคติดตอระหวางประเทศตาม

ขอกําหนดกฎอนามัยระหวางประเทศ เชน จัดหาเครื่องมือ
รองรับเครือขายสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงขอมลู
สารสนเทศตามแนวคิด single windows

2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรดานควบคุมโรคฯ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการบริการ และรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน (อบรมภาษาตางประเทศเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการสาธารณะ ระบาดวิทยาสําหรับเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานฯ )

3. แปลคูมือ กฎหมาย เอกสารวิชาการท่ีเก่ียวของกับโรคติดตอ
ระหวางประเทศ พรอมท้ังแปลสื่อประชาสมัพันธความรู
เรื่องโรคและมาตรการทางสาธารณสุขแกผูเดินทางระหวาง
ประเทศ (6 ภาษา)

1. ระบบการเฝาระวังโรคติดตอระหวางประเทศมีความ
ชัดเจนและรองรับการเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศตาม
แนวคิด single windows

2. บุคลากรดานควบคุมโรคฯ มีความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

3. มีคู มื อ กฎหมาย เอกสาร วิชาการ ท่ี เ ก่ียวของใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดานควบคุม
โรคฯ และมีสื่อประชาสัมพันธท่ีเขาถึงผูเดินทางระหวาง
ประเทศหลากหลายเพ่ิมข้ึน

โครงการเตรียมพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
1. การเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน โรคและภัย

สุขภาพ
 จัดทําแนวทางการสั่งการและบริหารจัดการ เพ่ือเปน

เครื่องมือในการจัดการภาวะวิกฤตท่ีเปนระบบเดียวกัน
มีระบบบญัชาการเหตุการณ และสายบังคับบัญชา
เพ่ือใหมีเอกภาพในการบังคับบัญชา

2. เกิดการระบาดของโรคคอตีบข้ึน และยกระดับการตอบโต
และการประชุมติดตามสถานการณ (War Room) เปน
ระดับกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจําเปน ตองรวบรวม
สรรพกําลัง และบคุลากร เพ่ือตอบโตสถานการณดังกลาว
จึงตองเลื่อนการดําเนินการ กิจกรรมและโครงการตางๆ ไป
ดําเนินการในไตรมาสอ่ืน

 ปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ
ประสานฝายแผนงาน งบประมาณ เพ่ือช้ีแจงเหตุผล
และความจําเปนในการเลื่อนการดําเนินกิจกรรม

3. ในชวงภาวะวิกฤติ การติดตามแกไขสถานการณมี
หลายหนวงงานท่ีรวมติดตามสถานการณและแกไขปญหา
ในภาวะฉุกเฉิน ทําใหประสบปญหาดานการประสานขอมลู
กับหนวยงาน และตองมีการกําหนดมาตรการตางๆ
และนําไปใชอยางรวดเร็ว

 ใชกลไกคณะทํางานบริหารจัดการและประสานงานเพ่ือ
ประสาน กํากับ ติดตามการดําเนินงานตอบสนอง
สถานการณ จัดการและอํานวยการประสานงานกับ
คณะทํางานและหนวยงานท้ังภายในและภายนอกและ
ใชกลไกทีมท่ีปรึกษาวิชาการและยทุธศาสตรในการ
กําหนดมาตรการสําหรับการควบคุมปองกันโรคตางๆ
ในภาวะฉุกเฉินอยางรวดเร็ว

สรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขการดําเนินงานโครงการเตรียมพรอมตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข



ขอเสนอแผนการดําเนนิงานโครงการเตรยีมพรอมตอบโตภาวะฉกุเฉนิดานการแพทยและสาธารณสขุ ป 2557

แผนการดําเนินงาน ป 255๗ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
กิจกรรมสวนท่ีเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
1. พัฒนาระบบท่ีใชในการวิเคราะห/เรียบเรียง /นําเสนอ

ขอมูลสถานการณเพ่ือการเตือนภยั
2. พัฒนาคูมือระบบมาตรฐานการดาํเนินงานเพ่ือตอบโต

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงาน
(คูมือการบริหารจัดการเพ่ือการปองกันควบคุมโรคใน
คายผูอพยพจากกรณีการเกิดภัยพิบัต)ิ

1. มีระบบฐานขอมูลและใชขอมูลเพ่ือการตอบโตในสถานการณ
ภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข

2. การดํ า เ นินการตอบโตภาวะฉุ ก เฉินตองอาศัยกลไก
การบริหารจัดการภัยอยางบูรณาการ อีกท้ังยังมีหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของหลายหนวยงานการจัดการเหตุการณและภัย
ตางๆ จึงตองมีคูมือระบบมาตรฐานการดําเนินงานฯ

3. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเตรียมพรอมตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินฯเมื่อเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ

กิจกรรมสวนท่ีเปนภารกิจใหม
1. จัดระบบการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพรอม
และการตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ รวมท้ังการเตือนภยั
ดานโรคและภัยสุขภาพ และใชเปนฐานขอมูลในการ
บริหารจดัการเพ่ือการปองกันควบคุมโรค

1. มีแนวทางและกลวิธีในการแพรกระจายขอมลูท่ีถูกตองและ
เหมาะสมกับเหตุการณท่ีจะทําใหผูเก่ียวของ คือ บุคลากร
สาธารณสุขท่ีตองติดตอประสานงานและดาํเนินงาน
ตามนโยบายและมาตรการของกรมฯ ใชเปนเครื่องมือในการ
สรางความเขาใจกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทันตอเหตุการณท้ังประชาชนท่ัวไปมีความเขาใจไป
ในทางเดียวกัน

โครงการกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปจากประเทศไทย

ปญหาอุปสรรค 1. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
2. การตรวจวินิจฉัยยืนยันผูเสียชีวิตท่ีสงสัยโรคพิษสุนัขบา

ทางหองปฏิบัติการ กรณีท่ีมีชีวิตไมมีการสงตัวอยาง
ตรวจหรือผลการตรวจ Negative เมื่อผูปวยเสียชีวิต
จําเปนตองเจาะเน้ือสมองสงพิสูจนยืนยันทาง
หองปฏิบัติการซึ่งถาไมไดสงเน้ือสมองยืนยันจะรายงาน
วาเปนสมองอักเสบเทาน้ันไมได

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมใชระบบรายงาน
ผูเสยีชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาทันทีทางอินเตอรเน็ต

4. ขอมูลผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบาท่ีมารบัการฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบา ไมไดถูกนํามาวิเคราะหความเสีย่ง และนําไป
วางแผนการปองกันควบคุมโรครวมกับกรมปศสุัตว

5. ยังมีสุนัขท่ีไมไดรับการฉดีวัคซีนสูงในบางพ้ืนท่ี
6. ยังไมมีการควบคุมการเคลื่อนยายเขา-ออกในพ้ืนท่ี

 จัดทําหนังสือกระทรวงสาธารณสขุแจงไปยังสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแหงท้ังน้ี
เพ่ือประโยชนในการคนหาสาเหตท่ีุแทจริงของการเสียชีวิต
ของผูปวย และยังมผีลตอการเฝาระวังปองกันโรคตางๆ
ท้ังโรคท่ีมีอยูและโรคใหมท่ีไมเคยมีรายงาน

 ควรสงเสริมใหทุกจังหวัดกระตุนใหโรงพยาบาลท่ีใหบริการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาบนัทึกขอมูล ในระบบ
รายงานผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบา (ร.36) รวมท้ังวิเคราะห
ความเสีย่งตอโรคพิษสุนัขบา

 สงเสริมเจาหนาท่ีสาธารณสุขแนะนําคนท่ีถูกกัด สังเกต
อาการสุนัข 10 วันควบคูกับบริการฉีดวัคซีนในคน

 ประสานรวมมือกับปศุสตัวใหความรูประชาชนคนเลี้ยงสุนัข
ใหรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขอยางถูกวิธี

สรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขการดําเนินงานโครงการกําจัดโรคพิษสุนัขบาฯ

105 รายงานประจําป 2556 สํานักโรคติดตอท่ัวไป
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ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
 ประสานและสนับสนุนใหปศุสตัว สงเสริมและจัดทํา

มาตรการในการควบคมุหรือมีการเฝาระวังการเคลื่อนยาย
สัตว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศเปนพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษ
สุนัขบา

ขอเสนอแผนการดําเนนิงานโครงการกําจดัโรคพษิสนุขับาใหหมดไปจากประเทศไทย ป 2557

แผนการดําเนินงาน ป 255๗ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
กิจกรรมสวนท่ีเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
1. ประชุมเครือขายเรงรัดกําจดัโรคพิษสุนัขบา 1. เครือขายโรคพิษสุนัขบาบูรณาการจัดทําแผน/แนวทาง

การดําเนินงานเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบา
2. ติดตามผลงานและความกาวหนาของเครือขายความรวมมือ

เรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบา

2. ประชุม/อบรมฟนฟูแนวเวชปฏิบัตโิรคพิษสุนัขบา
สําหรับแพทยและบุคลากรทางสาธารณสุข

1. ผูเขารับการอบรมมีการพัฒนาความรู ความเขาใจในการ
วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบา และใหการดูแลรักษาผูถูกสัตวกัด
และสัมผัสโรคพิษสุนัขบา

2. ผู เขารับการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติได ถูกตองตาม
แนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบา

3. รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และสงเสรมิ
การเลีย้งสุนัขอยางถูกวิธี

1. ลดปญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบา

4. การรณรงควันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก ป 2557
(World Rabies Day : 28 September 2014)

1. ประชาชน ตระหนัก รับรู และใหความสนใจในการปองกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

2. ประชาชนนําสุนัขปรับการการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

กิจกรรมสวนท่ีเปนภารกิจใหม
1. โครงการบวร (บาน วัด โรงเรียน) สรางพ้ืนท่ีปลอดโรค

พิษสุนัขบา พัฒนาและผลติตนแบบโรคพิษสุนัขบา
หรือโรคติดตอระหวางสัตวและคน

1. ขยายเครือขายการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบา
2. ใชเปนแนวทางในการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา
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107 รายงานประจําป 2556 สํานักโรคติดตอท่ัวไป

โครงการศูนยเด็กเล็กปลอดโรค

สรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขการดําเนินงานโครงการศนูยเด็กเล็กปลอดโรค

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข

1. มีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานคนใหม เน่ืองจากคนเดมิ
เกษียณอายุ หรือยายไปอยูงานอ่ืน เปนตน

2. ทีมประเมินไมเพียงพอ
3. งบประมาณระดับจังหวัดและระดบัอําเภอมีนอยมาก

บางแหงไมมีงบประมาณในการดาํเนินงาน
4. การนิเทศตดิตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ีขาดความ

ตอเน่ือง
5. บางจังหวัดไมสามารถบูรณาการงานศูนยเด็กเล็ก

ในพ้ืนท่ีรวมกันได
6. บางพ้ืนท่ียังไมพรอมในการขยายผลการดาํเนินงาน

ในโรงเรียนอนุบาล ซึ่งบริบทของโรงเรียนมีความ
ยุงยากซับซอน ดําเนินการไดยาก

 หลายพ้ืนท่ีไดมีการบูรณาการงานศูนยเด็กเล็กรวมกัน แตบาง
พ้ืนท่ีควรใหผูบริหารกระตุนผูรับผดิชอบงานใหมีการบูรณา
การงานศูนยเด็กเล็กรวมกันทุกพ้ืนท่ี

 ควรจัดอบรมทีมประเมิน และอบรมครูพ่ีเลี้ยงเด็กให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

 ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมลูของศูนยเด็กเล็กท่ีเขารวม
โครงการฯ และท่ีผานเกณฑประเมินศูนยเด็กเล็กปลอดโรคก็
จะทําใหงานศูนยเด็กเล็กเปนระบบมากข้ึน

 ควรมีการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหกับศูนยเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลอยางเพียงพอ เน่ืองจากบางแหงเคย
ไดรับแลว แตยังไมเพียงพอตองการไดรับเพ่ิมเติมอีก บาง
แหงทําหายไปแลว เปนตน

 ควรมีการนิเทศ ติดตาม และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง เพ่ือสงเสริมและสรางการยอมรับของ
ศูนยเด็กเล็กปลอดโรคตอไป

 บางพ้ืนท่ีไดมีการขยายผลการดําเนินงานเขาสูโรงเรียน
อนุบาลไปบางแลว บางแหงมีการนํารองโรงเรยีนอนุบาล
ปลอดโรคในจังหวัดเดียวกอน แตบางพ้ืนท่ียังไมพรอม
เพราะตองศึกษาบริบทของโรงเรียนอนุบาล และมาตรฐาน
ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพท่ีมีอยูเดิมกอน อาจตอง
ดําเนินการปหนา

 ประสานงานและช้ีแจงทําความเขาใจกับเครอืขายเจาหนาท่ี
สาธารณสขุในพ้ืนท่ี ซึง่ศนูยเดก็เลก็ท่ีจะประเมินคณุภาพไดน้ัน
ตองผานเกณฑปลอดโรค ป 2554 หรือป 2555 สาํหรับ
ศูนยเด็กเล็กท่ียังไมผานเกณฑปลอดโรคตองประเมินใหผาน
กอน
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ขอเสนอแผนการดําเนนิงานโครงการศนูยเดก็เลก็ปลอดโรค ป 2557

แผนการดําเนินงาน ป 255๗ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
กิจกรรมสวนท่ีเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
1. จัดประชุมคณะทํางาน และคณะผูเช่ียวชาญ

ในการจัดทํา / พัฒนาสื่อการเรยีนการสอนสาํหรับครู
ผูดูแลเด็ก

2. ผลิตสื่อ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ เพ่ือการเรียนการ
สอนสําหรับครผููดูแลเด็ก และสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค

3. จัดประชุมช้ีแจง และถายทอดองคความรู / แนวทางใน
การดําเนินงานใหแก สคร. และ สสจ.ท่ัวประเทศ

4. ประสานความรวมมือกับเครือขายเพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
สวนกลาง ประสานและบูรณาการดําเนินงานรวมกับ

กรมอนามัย สพฐ. และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

สคร. ประสานและรวมขับเคลื่อนการดําเนินงาน
กับเครือขายระดับพ้ืนท่ี เชน สสจ. สสอ.
พ้ืนท่ีการศึกษา อปท. ศูนยเด็กเลก็ เปนตน

5. นิเทศ ติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 12 เขต รวมกับ
สคร. และ สสจ.

6. สนับสนุนงบประมาณ สําหรับการถายทอดแนวทาง
สนับสนุนและตดิตาม ประเมินผลการดําเนินงานใหกับ
สคร. 12 แหง

7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
ปลอดโรค มอบเกียรติบัตรและรางวัลใหแกศูนยเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลท่ีผานเกณฑ / ขอกําหนดเปน
ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค

1. ในป ๒๕๕7 ศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เขารวมโครงการรอยละ 95

2. ศูนยเด็กเล็กท่ีเขารวมโครงการ ผานเกณฑประเมินศูนยเด็ก
เล็กปลอดโรค รอยละ 5๐

3. โรงเรยีนอนุบาล สังกัดสพฐ.เขารวมโครงการรอยละ 30
4. โรงเรยีนอนุบาลท่ีเขารวมโครงการผานเกณฑประเมิน

โรงเรยีนอนุบาลปลอดโรค รอยละ 50

กิจกรรมสวนท่ีเปนภารกิจใหม
- ไมมี -
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โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
และพ้ืนที่ภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน ตามพระราชดําริฯ

สรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขการดําเนินงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นท่ีภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน ตามพระราชดําริฯ

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
การดําเนินงานตรวจอุจจาระคนหาโรคหนอนพยาธิในชวง

เดือนพฤษภาคมมักมีฝนตกประกอบกับพ้ืนท่ีดําเนินการเปน
ภูเขาสูง ทําใหการเขาถึงพ้ืนท่ีลําบากทํางานไมได

หนวยงานระดับพ้ืนท่ีมีขอเสนอในการปรับแผนการตรวจ
อุจจาระคนหาโรคหนอนพยาธิ จากเดิมในเดือนพฤษภาคม
เปนชวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคมของทุกป เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดครอบคลุม

ขอเสนอแผนการดําเนนิงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
และพื้นท่ีภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน ตามพระราชดําริฯ ป 2557

แผนการดําเนินงาน ป 255๗ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
กิจกรรมสวนท่ีเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
1. การสนับสนุนวัสด/ุอุปกรณวิทยาศาสตรการแพทยตาม

มาตรฐานทางวิชาการและสื่อวิชาการโรคหนอนพยาธิ
โดยกรมควบคุมโรค

2. สนับสนุนยารักษาโรคหนอนพยาธิ เพ่ือการบําบัด รักษา
นักเรียนและประชาชนท่ีตรวจพบพกยาธิและใหการรักษา
โรคหนอนพยาธิลําไสในนักเรยีนทุกคน

3. สนับสนุนกิจกรรมรณรงคในหมูบานและโรงเรียนตอเน่ือง
ใหกลุมเปาหมายตระหนักถึงอันตรายโรคหนอนพยาธิดวย
การเริม่สรางคานิยมใหม สวมใสรองเทาเมื่อเดินบนพ้ืนดิน
และกินเน้ือสัตวและปลาท่ีปรุงสุกดวยความรอน

4. สนับสนุนใหเกิดการสรางกระบวนการเรยีนรู ในนักเรยีน
ขยายสูชุมชนพรอมตนแบบวิชาการโรคหนอนพยาธิและ
โรคท่ีสําคัญ ท่ีเขาถึงกลุมเปาหมาย

5. การสนับสนุนการดําเนินงานดวยการนิเทศตดิตามการ
ดําเนินงานโครงการฯ

6. การตรวจสอบคณุภาพพนักงานจลุทัศนกรเพ่ือควบคุม
คุณภาพการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ

7. เสนอกลยุทธนานนํ้าสีนํ้าเงิน (Blue Ocean) เพ่ือ
ขับเคลื่อนใหมีการดําเนินงานควบคุมและปองกันโรค
หนอนพยาธิแบบไดประโยชนท้ัง ๒ ฝายรวมถึงการเสนอ
นวัตกรรมการใชโรงเรียนและชุมชนเปนฐานคิด School
and Community Based Approach

จากภาพรวมของกิจกรรมดังกลาวขางตน จึงคาดหวังผลท่ี
จะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานคือ ความครอบคลุมในการตรวจ
อุจจาระในนักเรียนทุกคนและทุกโรงเรียน โดยไดรับการตรวจ
วินิจฉัยจากพนักงานจุลทัศนกรท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานใน
การตรวจท่ีมีความนาเช่ือถือ ในขณะเดียวกันนักเรียนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการภูฟาพัฒนาจังหวัดนาน พ้ืนท่ี
ทรงงานโครงการพระราชดําริ จะไดรับยาบําบัดรักษาครบทุก
คน ตามมาตรฐานการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข ผลจาก
การจัดกิจกรรมรณรงคในหมูบานและโรงเรียนตอเน่ืองพรอม
กับการสนับสนุนสื่อการเรียนรูและสื่อทางวิชาการจะเปนการ
สรางความรู และสรางทัศนคติท่ีดีใหกับนักเรียน ผูปกครอง
และชุมชนตามฐานคิด School and Community Based
Approach สรางกระบวนการเรียนรูและเกิดกระบวนการมี
สวนรวมในการดําเนินงานของทุกภาคสวนท้ังโรงเรียน
และชุมชน
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แผนการดําเนินงาน ป 255๗ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
8. บูรณาการงานทุกกิจกรรมและการมีสวนรวมของหนวยงาน

พันธมิตรทุกภาคเีครือขายในทุกระดับท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง

กิจกรรมสวนท่ีเปนภารกิจใหม
กิจกรรมเชิงรุกในป พ.ศ. ๒๕๕7 ท่ีเกิดข้ึนคือ “โครงการ

โรงเรยีนและชุมชนปลอดโรคหนอนพยาธิในพ้ืนท่ีแผนภูฟาพัฒนา
จังหวัดนาน” โดยการคนหาผูปวยและการใหยาบําบัดรักษาอยาง
เขมขน ครอบคลมุประชาชนทุกกลุมอายุในพ้ืนท่ี เพ่ือลดอัตราชุก
ของโรคหนอนพยาธิโดยเฉพาะพยาธิใบไมตับ พยาธิปากขอ
พยาธิไสเดือน และการดาํเนินการชุมชนสรางสุข ดวยการจัดเวที
ประชาคมคืนขอมลูสูชุมชน

เพ่ือสรางสาํนึกรวมและการดําเนินงานของชุมชนอันจะ
ถือเปนมาตรการการปองกัน และการสรางวัฒนธรรม
สุขภาพใหมของชุมชน เพ่ือความยัง่ยืนของการแกไขปญหา
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