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โครงการ  
ปี 2557 

ผลผลติที่ 1 
องค์ความรู้

และ
เทคโนโลยี
ด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค 
และภัย

สุขภาพที่ได้
มาตรฐาน 

1 จากการศึกษาภาระโรคอุจจาระร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้าในเด็กกลุ่มอายุ           
ตํ่ากว่า ๕ ปี ของสํานักระบาดวิทยาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๙ 
พบว่า เช้ือไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุร้อยละ ๔๑ ของผู้ป่วยอุจจาระร่วงที่ต้อง
นอนพักรักษาในโรงพยาบาล ในขณะที่พบเช้ือน้ีในผู้ป่วยอุจจาระร่วงที่มา
รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกร้อยละ ๑๙ และผู้ป่วยอุจจาระร่วงในชุมชน 
ร้อยละ ๑๒ อาการอุจจาระร่วงมักเป็นประมาณ ๓ - ๘ วัน และก่อให้เกิด
การขาดนํ้ารุนแรงกว่าจากสาเหตุอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สําคัญของการ
เสียชีวิตในเด็กเล็ก 

 ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันการติดเช้ือไวรัสโรต้าขึ้นทะเบียนแล้วใน           
ประเทศไทย ซึ่งวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยด้วยโรค
อุจจาระร่วงจากเช้ือไวรัสโรต้าอย่างรุนแรงมากกว่าร้อยละ ๙๕ และมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจากเช้ือโรต้า
โดยรวมประมาณร้อยละ ๗๐ - ๗๕ หลายประเทศได้บรรจุวัคซีนน้ี                
ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ และมีผลการศึกษา
ประสิทธิผลของวัคซีนอย่างแพร่หลายอีกทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การ
อนามัยโลกได้แนะนําให้ทุกประเทศจัดบริการวัคซีนป้องกันการติดเช้ือไวรัส
โรต้าแก่เด็กและส่งเสริมให้ทดสอบประสิทธิผลของวัคซีนเมื่อใช้ในพ้ืนที่จริง
ในประ เทศกํ าลั ง พัฒนา  กรมควบคุม โรคภายใ ต้คํ าแนะนํ าของ
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเห็นสมควรนําร่อง การให้บริการ
วัคซีนป้องกันการติดเช้ือไวรัสโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือ
เป็นข้อมูลพิจารณาความเป็นไปได้ในการบรรจุวัคซีนน้ีเข้าในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคต่อไป 

โครงการ        
นําร่องการ
ให้บริการวัคซนี           
ไวรัสโรต้า         
ในแผนงาน
สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
ปี 2557 

2 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เป็นกลวิธีในการป้องกันควบคุมโรค                
ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด 
ประเทศไทยได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมา โดยผสมผสานการดําเนินงานเข้ากับงาน
บริการสาธารณสุขตามปกติและพฒันาเร่งรัดการดําเนินงานด้วยวิธีการเพ่ิม
กลุ่มเป้าหมายและชนิดของวัคซีนให้มากข้ึน มีการปรับปรุงระบบการ 

โครงการติดตาม 
และประเมนิผล
การดําเนินงาน
สรา้งเสริม
ภูมคิุม้กันโรค      
ปี 2557 

วิเคราะห์สถานการณ์ ความสําคญั และสภาพปญัหาเชื่อมโยงสู่แผนปฏบิัติราชการ  
ปีงบประมาณ 2557 
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โครงการ  
ปี 2557 

 ระบบการกระจายวัคซีนและบรหิารจัดการเพ่ือให้กลุม่เป้าหมายได้รบัวัคซนี
ที่มีคุณภาพดีและครอบคลุมอย่างทั่วถึง ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ               
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนข้ันพ้ืนฐานครบชุดครบถ้วนในเด็กตํ่ากว่า ๑ ปี และหญิงมีครรภ์ 
ในภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ ๙๐ ส่งผลกระทบให้
สามารถลดอัตราป่วย อัตราตายในโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 
บาดทะยักใน เ ด็กแรกเกิ ด  และหัดลง ไ ด้มากก ว่า ร้อยละ  ๙๐                  
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อนดําเนินการ และไม่พบผู้ป่วยโปลิโอมาเป็น
เวลากว่า ๑๔ ปี และในปัจจุบัน กรมควบคุมโรคได้ดําเนินโครงการ             
นําร่องการให้วัคซีนโรต้าและการให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี 
ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ สายพันธ์ุ SA 14-14-2 ในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค จึงควรมีการเย่ียมนิเทศติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน
ตามโครงการ การดําเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ           
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งผลท่ีได้จากการนิเทศติดตามจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

3 โรคติดต่อทางอาหารและนํ้าที่เป็นปัญหาของประเทศ ซึ่งส่งผล
กระทบทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจสังคม การส่งออก และภาพลักษณ์             
ของประเทศ เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ และ
อหิวาตกโรค 

จากการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาของอหิวาตกโรคในปี 
พ.ศ. 2550 - 2555 พบว่า ประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยยืนยันรวม 
986, 248, 295, 1,597, 279 และ 45 ราย ซึ่งคิดเป็นอัตราป่วย 
1.57, 0.39, 0.47, 2.51, 0.44 และ 0.7 รายต่อประชากรแสนคน 
ตามลําดับ โดยในปี พ .ศ . 2550 มีการระบาดในหลายจังหวัด 
โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดทะเลและมีแรงงานต่างด้าวอยู่เป็น
จํานวนมาก รวมท้ังบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
กลาง ซึ่งส่วนหน่ึงมีความสัมพันธ์กับการรับประทานหอยแครง สําหรับปี 
พ.ศ. 2551 พบการระบาดแบบประปราย ในปี พ.ศ. 2552 พบการ
ระบาดอย่างเป็นกลุ่มก้อนในหลายๆ จังหวัด และมีอัตราป่วยสูงกว่าในปี
ที่ผ่านมาเล็กน้อย และในปี พ.ศ. 2553 เกิดการระบาดใหญ่ของราย 

โครงการพัฒนา
องค์ความรู้ใน
การป้องกัน
ควบคุม
โรคติดต่อทาง
อาหารและนํ้า
เพ่ือสู่การ
พัฒนานโยบาย
และการปฏิรูป
กระทรวง
สาธารณสุข 
ปี พ.ศ. 2557 
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  ปีที่ผ่านมาเล็กน้อย และในปี พ.ศ. 2553 เกิดการระบาดใหญ่ของ
อหิวาตกโรค และมีการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) เป็นคนไทย 
1,301 ราย ต่างชาติ 296 ราย กระจายใน 43 จังหวัด โดยเฉพาะ           
ในจังหวัดที่มีการทําประมง และมีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าหรือกัมพูชา
เป็นลูกเรือจํานวนมาก เช่น จังหวัดปัตตานี ตราด สมุทรสาคร ระยอง 
ตาก เป็นต้น โดยจังหวัดปัตตานี และจังหวัดตากเป็นสองจังหวัดที่มี
ผู้ป่วยมากที่สุด ในจํานวนน้ีมีผู้ป่วยเสียชีวิต 14 ราย 

สําหรับโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ป่วยจํานวน 
1,210,887 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1906.16 ต่อแสนประชากร 
กระจายอยู่ทั้ง ๗7 จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้เสียชีวิต 35 ราย และโรค
อาหารเป็นพิษมีรายงานผู้ป่วย 116,769 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
183.82 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย ส่วนใหญ่มักเกิดในงาน
เทศกาลต่างๆ ที่มีการรับประทานอาหารรวมกันจํานวนมาก หรือมี
พฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและนํ้ามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงต้องมีการจัดทํา 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์               
การระบาดด้วยระบบบัญชาการสถานการณ์ (Incident Commander 
System ; ICS) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินงาน
ของเครือข่ายในหน่วยงานสาธารณสุข 

 

ผลผลติที่ 2 
เครือข่าย

เป้าหมายได้รับ
การสนับสนุน
เสริมสร้าง

ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ในการจัดการ
ระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุม
โรคภัยสุขภาพ 

4  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการ
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อประโยชน์ของประชาชน ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)              
โดยให้ส่วนราชการดําเนินการปรับปรุงองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ของกรมควบคุมโรค “การพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร
จัดการองค์กรและบุคลากร ให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล”             
โดยการนําเกณฑ์ PMQA หมวด 1 ถึง หมวด 6 ได้แก่ การนําองค์กร
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล  

โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป 
ปี 2557 
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 และการจัดการกระบวนการมาใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 

5 การพัฒนาระบบการบริหารราชการปัจจุบัน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเป็นส่วนหน่ึงที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด โดยมุ่ง
สู่เป้าประสงค์ของกรมฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากลจึงจําเป็นต้องบริหารจัดการทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนอกจากการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
งบประมาณ รวมท้ังต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ                 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานแล้ว ต้องมีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านเวลา และการบรรลุตามเป้าหมาย 
รวมถึงการกํากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพด้วย 
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

โครงการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป 
ประจําปี 
2557 

6 โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก 
ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตทุกราย สาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัสพิษสุนัขบ้าที่ทําให้เกิด
อาการทางระบบประสาท เมื่อคนหรือสัตว์ได้รับเช้ือและแสดงอาการแล้ว
ไม่มีทางรักษาจะต้องเสียชีวิตทุกราย และยังมีสัตว์หลายชนิดที่เป็น
พาหนะนําโรคโดยเฉพาะสุนัขและแมว ซึ่งมีความใกล้ชิดกับคนมาก 
สําหรับประเทศไทยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์มีแนวโน้ม
ลดลง ในปี พ.ศ. 2538 พบผู้เสียชีวิต 74 ราย และลดลงเหลือ ๔ ราย              
ในปี พ.ศ. 255๕ และอัตราตรวจพบเช้ือไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จาก
ตัวอย่างที่ส่งตรวจลดลงจากร้อยละ 46.6 ในปี 2538 เหลือร้อยละ 
9.58 ในปี พ.ศ. 255๕ ทั้งน้ี สุนัขยังคงเป็นพาหนะนําโรคที่สําคัญ             
ในหลายพ้ืนที่หลายจังหวัด และทุกภาคของประเทศ ทําให้โรคน้ีเป็น
ปัญหาที่สําคัญทางสาธารณสุข เน่ืองจากเป็นสาเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิต  
และสัตว์ตายด้วยโรคน้ีทุกปี ประกอบกับองค์การอนามัยโลก (WHO) 
และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กําหนดเป้าหมาย
ให้ทุกประเทศกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี ค.ศ. 2020  

โครงการ
เครือข่ายความ
ร่วมมือควบคุม
โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์
และคน 
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  สําหรับในปี พ .ศ . 2557 กรมควบคุมโรคตระหนักถึงปัญหา
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งยังเป็น
ปัญหาที่สําคัญทางสาธารณสุข จะทําอย่างไรที่จะลดอัตราตายของ
ผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยหรือหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งสาธารณสุข  
ปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับ ในการบูรณาการ
จัดทําแผนงาน โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เร่งรัดการสร้าง
เสริมศักยภาพเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้าระดับเขตและระดับภาคส่วน            
ที่เหลือให้ครอบคลุมทุกภาค พร้อมทั้งจัดอบรมแนวทางเวชปฏิบัติ            
โรคพิษสุนัขบ้าสําหรับแพทย์และบุคคลากรสาธารณสุขทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบรายงานผู้สัมผัส           
โรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) เพ่ือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และกลุ่มเด็กในวัยเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง และสร้างเสริมสุขนิสัย     
ในการนําสัตว์ไปรับการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสุขนิสัย 

โรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉ่ีหนู เร่ิมมีการระบาดของโรคต้ังแต่ปี        
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยพบผู้ป่วย ๓๙๘ ราย และเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 
๒,๓๓๔ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พบผู้ป่วยร้อยละ ๙๕.๙๓ อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี ๒๕๔๓ เป็นปีที่มีรายงานผู้ ป่วยสูงสุด             
เ ป็นประ วั ติการณ์จํ านวน  ๑๔ ,๒๘๕  ราย  (อัตราป่วย  ๒๓ .๑๓                 
ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต ๓๖ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๒.๕๓ 
โดยมีจํานวนผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนถึง ๔๐ เท่าจากปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เริ่มมีการ
ระบาด และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบผู้ป่วย ๓,๒๗๙ ราย เสียชีวิต ๕๔ ราย 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเร่ิมสูงขึ้นเป็น ๔,๒๑๐ ราย 
เสียชีวิต ๗๓ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบผู้ป่วย ๕,๔๓๙ ราย เสียชีวิต              
๖๔ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๓.๒๐ ซึ่งการกระจายของโรคเลปโตสไป
โรสิสจําแนกตามรายภาคในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2550 - 
2554) พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วยสูงสุดทุกปี ภาคใต้มี
แนวโน้มสูง ข้ึนติดต่อกัน (พบอัตราป่วยสูงเป็นอันดับสองแทนท่ี
ภาคเหนือ) สําหรับปี ๒๕๕๕ (ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม – 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556) มีรายงาน 3,036 ราย  
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โครงการ  
ปี 2557 

 เสียชีวิต 43 ราย โรคเลปโตสไปโรสิสพบผู้ป่วยตลอดทั้งปีโดยช่วงต้นปี    
มีผู้ป่วยประปรายและเร่ิมสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนต้ังแต่เดือนสิงหาคมถึง
ตุลาคม และมักจะพบผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้นในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย โดยเฉพาะ
ช่วงนํ้าเริ่มลดลงหลังจากเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม 

  สําหรับ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – 2557 กรมควบคุมโรค โดยสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับชมรมโรคเลปโตสไปโรสิสแห่งประเทศไทย 
จัดทําโครงการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการ
ไปยังหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้นําองค์ความรู้ไปใช้ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

7 ประเทศไทยมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีสูงถึงปีละ 
28,000 ราย โดยสาเหตุหลักเกิดจากการป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ซึ่งจากข้อมูลการสํารวจสถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับ ปี พ.ศ. 2556 
พบว่า หมู่บ้านในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนมีความชุก
ของโรคพยาธิใบไม้ ตับมากกว่าร้อยละ 80 จากปัญหาดังกล่าว 
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ระดมความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง          
ทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหา ได้แก่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ “กําจัดพยาธิ
ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อนํ้าดี วาระคนอีสาน” ขึ้น ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมี
การประชุมและนิเทศติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพ่ือผลักดันให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

โครงการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
เพ่ือกําจัดพยาธิ
ใบไม้ตับ         
ลดมะเร็งท่อ
นํ้าดี และกําจดั
พยาธิปากขอ 
ในพ้ืนที่เสี่ยงสงู 
ปี 2557 

8 ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์จากภาวะฉุกเฉิน           
ด้านโรคและภัยสุขภาพ (Public Health Emergency) ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสุขภาพต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง และรุนแรงต่อเน่ือง 
เช่น การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุใหม่ เอช1เอ็น1 การเกิด
อุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาภัยหนาว ปัญหาหมอกควัน เป็นต้น ทําให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการ
จัดการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพ่ือลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการเกิดโรคระบาด 

โครงการ
เตรียมพร้อม
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข 
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โครงการ  
ปี 2557 

 กรมควบคุมโรค จึงได้กําหนดให้การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ภายในกรม เพ่ือเป็นกรอบการดําเนินงานในภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ    
ภัยสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อม และดําเนินการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
อย่างรวดเร็วตามความต้องการของพ้ืนที่และได้มาตรฐานสากล 

เพ่ือการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ      
ภัยสุขภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถเช่ือมโยงระบบปฏิบัติการ
กับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องได้ทันท่วงที ดังน้ัน การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อม และการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบสือ่สาร
ในภาวะฉกุเฉนิ ระบบการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และระบบส่ง
กําลังบํารุง การพัฒนาระบบดังกล่าว จึงเป็นภารกิจที่มีความสําคัญ
และควรเร่งดําเนินการให้สามารถตอบสนองได้ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนด 

 

9 โรคโปลโิอเป็นโรคติดต่อทีส่ร้างความทุกขท์รมานแก่เด็กทัว่โลกในอดีต
มาแล้วเป็นจํานวนมาก เด็กเหล่าน้ีบางรายต้องสูญเสียชีวิต ผู้ป่วย                    
ทีร่อดชีวิตอาจมคีวามพิการช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด้ตามปกติ นานาประเทศ
ทัว่โลกได้ ลงนามรับรองปฏิญญาว่าด้วยความอยูร่อด การปกป้องคุม้ครอง 
และการพัฒนาเด็กในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยได้ต้ังเป้าหมายประการหน่ึงว่าจะ
กวาดลา้งโปลโิอใหห้มดไปจากโลกในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ประเทศไทยในฐานะ
สมาชิกได้ตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวมาแล้วต้ังแต่แผนพัฒนา
สาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔) เป็นต้นมา 
โครงการกวาดล้างโปลิโอ (Polio Eradication) ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้งหน่วยงานเอกชน ส่งผลให้ประสบความสําเร็จสามารถลดผู้ป่วยลง
จนไม่ปรากฏผู้ป่วย ในประเทศไทยมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2๕๔๑ อย่างไรก็ตาม
เมื่อพ้นปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นปีเป้าหมายการกวาดล้างโปลิโอที่องค์การ
อนามยัโลกได้กําหนดไว้จนถงึปัจจบัุน ปรากฏว่ายังคงมกีารแพรร่ะบาดของ
โรคโปลิโออยู่ในบางประเทศ ได้แก่ ปากีสถาน (Pakistan) อัฟกานิสถาน
(Afghanistan) และไนจีเรีย (Nigeria) อีกทั้งยังพบผู้ป่วยในประเทศ         
ที่เคยปลอดโรคโปลิโอมาแล้วเป็นเวลานาน ได้แก่ เอธิโอเปีย (Ethiopia) 
โซมาเลีย (Somalia) ซูดานใต้ (South Sudan) และเคนยา (Kenya) 
ถงึแมว่้าอาจกลบัมาควบคมุโรคได้อีก  

โครงการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
กวาดล้าง
โปลิโอและโรค
หัดตามพันธะ
สัญญา
นานาชาติ 
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    แต่โรคโปลิโอเป็นโรคติดต่อที่สร้างความทุกข์ทรมานแก่เด็กทั่วโลก            
ในอดีตระบาดก็ก่อให้เกิดความสูญเสีย มีผู้ป่วยพิการเกิดข้ึนจํานวนมาก         
จึงมีความจําเป็นที่ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญในการรักษามาตรฐาน
การดําเนินงานกวาดลา้งโปลโิอในประเทศอยา่งต่อเน่ืองจนกว่าทกุประเทศ        
ทั่วโลกจะสามารถกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปได้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยง
พิเศษต่างๆ ได้แก่ ในพ้ืนที ่๔ จงัหวัดชายแดนภาคใต้ซึง่มคีวามครอบคลมุ 
ของวัคซีนพ้ืนฐานยังคงตํ่ากว่าเกณฑ์และยังคงเป็นปัญหาอยู่ อีกทั้งยังมี
กลุ่มบุตรหลานที่ติดตามมาพร้อมแรงงานต่างด้าว และกลุ่มประชากร            
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บนภูเขา พ้ืนที่ที่เป็นเกาะ เป็นต้น 
และพืน้ทีต่่างๆ ทีเ่จ้าหน้าทีส่าธารณสขุเห็นว่าเป็นปัญหา ดังน้ันจงึมคีวาม
จําเป็นที่ยังต้องพิจารณารณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ หรือมาตรการเสริมอ่ืนๆ 
ในเขตดังกลา่วเพ่ือเพ่ิมความครอบคลมุ 

สว่นโรคหัด จากรายงานโรคในระบบเฝา้ระวัง 506 สํานักระบาดวิทยา 
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พบว่ามผีูป่้วย
ทุกกลุ่มอายุทั้งหมด 1,213 ราย หรือคิดเป็น 1.9 ต่อประชากรแสนคน 
ในทุกกลุ่มอายุ จํานวนน้ีเป็นผู้ป่วยเด็กที่อายุตํ่ากว่า 5 ปี 603 ราย             
คิดเป็นร้อยละ 49.71 ของผู้ป่วยทั้งหมด หรือคิดเป็น 15.5 ต่อ
ประชากรแสนคนในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่า
ผู้ป่วยกว่าครึ่งเป็นเด็กก่อนวัยเรียน เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับ
วัคซีนหรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเพียงเข็มแรกซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกัน
อาจไม่สูงพอท่ีจะป้องกันโรค จําเป็นต้องได้รับการกระตุ้นเข็มที่สองอีก
ครั้งเมื่อเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
ได้เริ่มปรับการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเข็มสองจากเดิม 7 ปี (ป.1)             
เป็น 2 ปีครึ่ง พบการกระจายของผู้ป่วยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ เขต สคร. ที่มีอัตราป่วยโรคหัดเกิน 20 ต่อประชากรแสนคน         
ในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี มี 2 เขต คือ สคร. 11 และ สคร. 12 มีอัตรา
ป่วยโรคหัด 24.9 และ 33.5 ต่อประชากรแสนคนในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี 
ตามลําดับ  ส่วนในระดับจังหวัดมี 19 จังหวัด ที่มีอัตราป่วยโรคหัดเกิน 
20 ต่อประชากรแสนคนในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยอง บุรีรัมย์ อํานาจเจริญ 
กําแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ พะเยา แพร่ สงขลา  สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต 
พัทลุง สตูล ปัตตานี และนราธิวาส 
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 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้อนุมัติโครงการร่วม คือ โครงการ     
กวาดล้างโปลิ โอและโรคหัด  : Polio and Measles Eradication            
Project ระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 
30 กันยายน  พ .ศ . 2563 โดยมอบหมายให้กรมควบคุมโรค           
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดําเนินงานโครงการกับหน่วยงาน
ทั้งใน และนอกกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจําเป็นที่สํานักโรคติดต่อ
ทั่วไป กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้รับผิดชอบประสานการดําเนินงาน    
ต้องจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
โครงการฯ 

การดําเนินงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดซึ่งเป็นพันธะ
สัญญาระหว่างประเทศน้ัน จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ในการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เพ่ือให้ประเทศไทย
ประสบความสําเร็จตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับนานาชาติ 

 

10 ปัจจุบันมีเด็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี ประมาณ ๓ .๙ ล้านคน มากกว่า 
ร้อยละ ๖๐ เป็นเด็กที่เข้าเรียนในศนูย์เด็กเลก็และโรงเรยีนอนุบาล ซึง่เป็น
สถานทีท่ีเ่ด็กอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก สามารถแพร่เช้ือโรคติดต่อสู่กัน        
ได้ง่าย โดยโรคทีพ่บบ่อย ได้แก ่โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ โรคมอื เทา้ ปาก 
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น จากข้อมูลฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก 
พบว่าเด็กมากกว่า ๒ ใน ๓ ที่ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก เป็นเด็กท่ีอยู่ใน
ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล กรมควบคุมโรคได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคมุ
โรคในศูนย์เด็กเลก็และโรงเรยีนอนุบาล จงึได้ดําเนินการพัฒนามาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคขึ้น  เ พ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน      
เฝ้าระวังป้องกันควบคมุโรคในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2554 ได้เร่ิมดําเนินการขยายผลการดําเนินงานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่ขณะนี ้     
มศีนูย์เด็กเลก็ทีเ่ขา้รว่มโครงการแลว้ทัว่ประเทศ จํานวน 18,441 แห่ง (รอ้ยละ 
94) ผ่านการประเมินรับรองแล้วจํานวน 11,840 แห่ง (ร้อยละ 70)  
ดังน้ัน สํานักโรคติดต่อทั่วไปจึงได้ดําเนินการขยายผลการดําเนินงาน         
เ ข้ า โ ร ง เ รี ยนอ นุบาล  สั ง กั ดสํ านั ก ง านการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทางด้าน
สาธารณสุข ด้านการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ        

โครงการ         
ศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียน
อนุบาล          
ปลอดโรค            
ปี 2557 
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   ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคท่ีพบบ่อย  
ในเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป 

 

11   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมี
พระราชดําริให้ดําเนินการพัฒนาเด็กและประชาชนในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร
ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้อย่างสมดุลทั้งร่างกายและ
จิตใจ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงได้ร่วมกันกําหนดแผนการพัฒนาขึ้น 
จํานวน 2 แผน และบรรจุในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
ตามพระราชดําริฯ ฉบับที่ ๔ คือ 

1)  แผนก า ร พัฒนา เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ชน ใน ถ่ิ นทุ ร กั น ด า ร 
กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน 739 แห่งในพ้ืนที่ 52 จังหวัด 

2)  แผนภูฟ้าพัฒนา กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน ๓2 แห่ง และ
ประชาชน ๖๑ ชุมชน ครอบคลุมพ้ืนที่ในภูฟ้าพัฒนา จังหวัด
น่าน 

ดังน้ัน สํานักโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการ
ป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิจึงได้กําหนดกรอบการดําเนินงาน เพ่ือ
ลดความชุกโรคหนอนพยาธิในนักเรียนให้ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข และ
ลดระดับความรุนแรงของโรคหนอนพยาธิของประชาชนในพ้ืนที่ภูฟ้า
พัฒนา จังหวัดน่าน ให้อยู่ในระดับตํ่าตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก
กําหนด ภายในปี  ๒๕๕๙  

โครงการ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิ       
ในนักเรียนและ
เยาวชนในพ้ืนที่
ถิ่นทุรกันดาร
และพื้นที่ใน
แผนภูฟ้า
พัฒนาตาม
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
ปี 2557 

12 ปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากพฤติกรรมของประชาชน ในการป้องกัน
ควบคุมโรคโรคติดต่อ เป็นปัญหาสําคัญ ดัง น้ัน การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค จึงควรมีวางแนว
ทางการดําเนินงานผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการเร่งรัดให้ประชาชนได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สําคัญและเป็น
ปัญหา 
 

โครงการ
พัฒนาการ
สื่อสาร
สาธารณะและ
พฤติกรรม
สุขภาพ         
เพื่อป้องกัน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
ปี 2557 

ผลผลติที่ 3 
ประชาชนกลุ่ม  
เป้าหมายได้รับ
การบริการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคที่
เป็นปัญหา
สําคัญ   



  45 

ผลผลติ เรื่องที ่
ข้อสรปุการวิเคราะห์สถานการณ์ ความสาํคญั และสภาพปญัหา 

เชื่อมโยงสูแ่ผนปฏบิตัิราชการ ปี 2557 
โครงการ  
ปี 2557 

ผลผลติที่ 5
โครงการเฝ้า
ระวังป้องกัน

ควบคุม
โรคติดต่อ            

โรคอุบัติใหม่
และภัยสุขภาพ
ของด่านช่อง
ทางเข้าออก

ประเทศและใน
จังหวัด
ชายแดน 

  

13 ประเทศไทยมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจํานวน 66 
ด่านซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมควบคุมโรค จํานวน 55 ด่าน และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 11 ด่าน (ขอ้มลู ณ มนีาคม 2556)     
โดยทุกด่านควบคุมโรคฯ ต้องปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และกฎอนามัยระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการ
สกัดก้ันโรคติดต่อระหว่างประเทศไม่ให้เข้ามาแพร่กระจายภายใน
ราชอาณาจักร 

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ประกาศใช้กฎอนามัยระหว่างประเทศ
ฉบับใหม่ และประเทศไทยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน              
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเพ่ิมเติมเรื่องการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน           
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC: Public Health Emergency 
of International Concern) โดยแบ่ง โรค ติด ต่อ ต่างๆ  เ ป็นกลุ่ ม              
ตามภาคผนวก ๒ ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘                  
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจําด่านต้องมีภาระหน้าที่เพ่ิมในเรื่องการ
เฝ้าระวังโรคและการตรวจจับโรคติดต่อระหว่างประเทศตามภาคผนวก 
๒ ส่วนงานเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลเน้นเรื่องการตรวจตราและดําเนินการ
ดูแลควบคุมยานพาหนะที่มาจากพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ และการ             
เฝ้าระวัง ตรวจตรา และดูแลสภาพแวดล้อมภายในช่องทางเข้าออก
ประเทศให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามที่กฎอนามัยระหว่างประเทศ
กําหนด รวมทั้งการพัฒนาความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การดูแล กํากับการดําเนินงานควบคุมโรค ตรวจสอบคุณภาพของน้ํา 
อากาศ การทําลายเช้ือกําจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจําด่านฯ มีความรู้ ทักษะ และ
สามารถปฏิบัติงานได้ ตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจจับ และปฏิบัติการรับมือ             
กับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศฉบับ ๒๕๔๘ เพ่ือป้องกันหรือสกัดก้ันโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ไม่ให้เข้ามาแพร่กระจายในราชอาณาจักรไทย 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะช่อง
ทางเข้าออก
ระหว่าง
ประเทศ             
ตามกฎอนามัย
ระหว่าง
ประเทศ 
พ.ศ.2548 
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