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 สรุปผลการด าเนินงานของส านักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 
 

 ในปีงบประมาณ 2560 ส านักโรคติดต่อทั่วไปมีโครงการที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 10 โครงการใหญ ่40 โครงการย่อย 
ซึ่งรองรับการด าเนินงาน 10 แผนงานหลัก และ 3 แผนงานสนับสนุน ได้แก่ 

1. แผนงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี   
2. แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนงานโครงการพระราชด าริฯ   
3. แผนงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน   
4. แผนงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
5. แผนงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (HFMD) 
6. แผนงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548                    
7. แผนงานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
8. แผนงานประชากรต่างด้าว 
9. การพัฒนางานเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel medicine) 
10. แผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
11. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการบริหารจัดการคลังวัคซีนส ารอง 
12.  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร  
13. การบริหารจัดการทรัพยากรส านักโรคติดต่อทั่วไป  

 
 โดยมีสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายละเอียดผลการด าเนินงานของแต่ละแผนงาน รวมถึงสรุปผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักโรคติดต่อทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
 
หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

ตาม พรบ.งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 2560 

หลังปรับแผน เบิกจ่าย ร้อยละ 

งบด าเนินงาน 130,549,800.00 138,832,036.42 138,719,643.54 99.92 
- งบจัดซื้อยาฯ 93,156,600.00 82,839,123.65 82,839,123.65 100.00 
- งบโครงการ 33,349,800.00 53,153,065.77 53,042,540.20 99.79 
- งบขั้นต่ าประจ า 4,043,400.00 2,839,847.00 2,837,979.69 99.93 
งบบุคลากร 9,929,400.00 8,865,879.03 8,865,879.03 100.00 
งบลงทุน 9,376,300.00 3,068,397.80 3,068,397.80 100.00 
งบรายจ่ายอ่ืน - 350,160.00 350,160.00 100.00 

รวมทั้งสิ้น 149,855,500.00 151,116,473.25 151,004,080.37 99.93 
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1. แผนงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยง 29 จังหวัด 138 อ าเภอ 209 ต าบล ได้แก่         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด (นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวล าภู 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ สุรินทร์ ศรีษะเกษ มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ 
ชัยภูมิ นครพนม) ภาคเหนือ 8 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ล าปาง พะเยาแพร่ และล าพูน) และ
ภาคตะวันออก 1 จังหวัด (สระแก้ว) โดยได้คัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจอุจจาระให้กับประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จ านวน 81,376 ราย (คิดเป็นร้อยละ 81.38 จากเป้าหมาย 100,000 ราย) พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 
จ านวน 6,757 ราย (ร้อยละ 8.3) และประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี     
ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ จ านวน 181,510 ราย (คิดเป็นร้อยละ 113.44 จากเป้าหมาย 160,000 ราย) ซึ่งผู้ที่ได้รับ
การวินิจฉัยเป็นมะเร็งท่อน้ าดีได้รับการผ่าตัด จ านวน 659 ราย (คิดเป็นร้อยละ 82.4 จากเป้าหมาย 800 ราย) 
 2) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินงาน รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังนี้  

- แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะระดับประถมศึกษา เรื่อง โรคพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน โรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี 5 หนอนพยาธิ จอมวายร้าย 

- คู่มือเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะแบบบูรณาการระดับประถมศึกษา เรื่อง โรคพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 5 หนอนพยาธิ จอมวายร้าย 

- คู่มือปรสิต หนอนพยาธิทางการแพทย์ ทฤษฎีและการปฏิบัติ 
- หนังสือโรคหนอนพยาธิประกอบภาพ 
- คู่มือการตรวจโรคหนอนพยาธิ 
- คู่มือเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ช่วงชั้นที่ 1- 4  
- โปสเตอร์ จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ สุขบัญญัติ 5 ประการ วัฏจักรพยาธิแส้ม้า วัฏจักรพยาธิใบไม้ตับ      

วัฏจักรพยาธิไส้เดือน และวัฏจักรพยาธิปากขอ 
- โปสเตอร์ “ปลาส้ม ปลาร้า ปลอดหนอนพยาธิ” และ “วิธีการท าปลา ให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับ” 
- สื่อนิทรรศการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

เพ่ือการตรวจเยี่ยมชนิทรรศการ 6 บูธ 
- สารคดีให้เด็กรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในรายการทุ่งแสงตะวัน 

ความยาว 14 นาที จ านวน 2 รายการ 
- สื่อการเรียนการสอน และโปสเตอร์ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ให้กับสถานศึกษา 

จ านวน 30,000 แผ่น 
- ภาพพลิกโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ให้กับพ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน 10,000 ชุด 
- จัดท าสื่อเพ่ือใช้ในการให้ค าแนะน า และการสอนในชุมชน เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

เผยแพร่เป็นสาธารณะ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.cascao.info/สื่อออนไลน์     
 3) สนับสนุนยารักษาโรคหนอนพยาธิ เช่น  Albendazole Metronidazole และPraziquatel รวมถึงวัสดุ/
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับให้กับจังหวัดเครือข่ายในการด าเนิน งาน เฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการ 
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 4) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี (งบประมาณเบิก
แทนกันของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้กับ สคร.1 เชียงใหม่ จ านวน 350,000 สคร.6 ชลบุรี 
จ านวน 200,000  สคร.7 ขอนแก่น จ านวน 350,000 บาท สคร.8 อุดรธานีจ านวน 400,000  บาท สคร.9 
นครราชสีมา จ านวน 350,000  และสคร.10 อุบลราชธานี จ านวน 350,000 บาท  
 5) จัดอบรมพนักงานจุลทัศนกรให้กับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่และพนักงานจุลทัศนกรภายใต้โครงการก าจัด
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี จ านวนทั้งสิ้น 349 คน แบ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของโครงการ 3 รุ่น        
รวม 241 คน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิชาการและอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือเตรียมความพร้อมของชุมชน
ในการติดตามและประเมินผลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ (Follow up) ในพ้ืนที่ต าบลต้นแบบ 25 ต าบล จ านวน 
2 รุ่น รวม 108 คน 
 6) ประกวดต าบลจัดการสุขภาพ โรงเรียนดีเด่นระดับชาติ ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีและหนอนพยาธิ โดยมีผลการตัดสินดังต่อไปนี้ 

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ต าบลสร้างค้อ  

อ าเภอพูพาน จังหวัดสกลนคร และต าบลวังทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
 7) จัดประชุมวิชาการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ปีงบประมาณ 2560   ณ โรงแรมอวานี 
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 500 คน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมการก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี และเป็นแนวทางการด าเนินงานการให้จังหวัดเพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน และ
ชุมชน ในการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี โดยมีหลักการส าคัญในการป้องกันควบคุมโรค คือ การมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี รับประทานอาหารโดยเฉพาะปลาน้ าจืดที่ปรุงสุก สะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดการ
ปนเปื้อนไข่พยาธิ ร่วมกับการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ าดีที่น ามาสู่การบ าบัดรักษา 
ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 
 1) กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน ต าบลละ 100,000 บาท กรมควบคุมโรค
สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ให้กับจังหวัดเครือข่ายในการด าเนินงาน 
เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการทุกหน่วยงานเครือข่ายอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน 
การด าเนินงานที่ดีสามารถท าให้การด าเนินงานคัดกรองมีประสิทธิภาพ ได้ผลตามเป้าหมาย และมีการสนับสนุน        
การด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์และการลงข้อมูลจากภาคีเครือข่ายอาทิ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสปสช.เขต ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

2) มีการติดตามผลการด าเนินงานผ่าน Tele conference ทุก 3 เดือนโดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญกุล และมีการประสานความร่วมมือผู้รับผิดชอบผ่านศูนย์ประสานงานพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี และ group line 

3) กรมวิชาการที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมการแพทย์ กรมอนามัย การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
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4) มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือก าจัดดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี        
ในพ้ืนที่เสี่ยงระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจะส่งผลต่อการท าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ปลอด
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
ปัญหา อุปสรรค :  
 1) ระบบการรายงานข้อมูลผ่านฐานข้อมูล Isan – cohort ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการลงข้อมูล ยังไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บางพ้ืนที่ไม่ให้ความส าคัญ 
 2) ความก้าวหน้าในการด าเนินงานคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในบางพ้ืนที่ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
เนื่องจากมีหลายงานที่ต้องรับผิดชอบ ต้องการความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : - 
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2. แผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนงานโครงการพระราชด าริฯ  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ด าเนินการตรวจคัดกรองโรคหนอนพยาธิในนักเรียน จ านวน 71,599 คน ความครอบคลุมการตรวจ
อุจจาระในนักเรียน เท่ากับร้อยละ 78.75 จากนักเรียนทั้งหมด 90,925 คน พบว่า อัตราการติดเชื้อโรค
หนอนพยาธิในนักเรียนเท่ากับร้อยละ 8.38 ชนิดพันธุ์ของหนอนพยาธิที่พบว่ามีการติดเชื้อสูงสุด คือ พยาธิ
ไส้เดือน (ร้อยละ 7.80) และพยาธิแส้ม้า ร้อยละ 2.26 ส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ภูฟ้าพัฒนา พบการติดเชื้อ       
โรคหนอนพยาธิทุกชนิด เท่ากับ ร้อยละ 22.35 ส่วนใหญ่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ (ตับและล าไส้ขนาดเล็ก) รองลงมา 
คือ พยาธิไส้เดือน และในสถานศึกษา พบว่า นักเรียน ในสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) มีการติดเชื้อสูงสุด ร้อยละ 43.26 รองลงมา คือ นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 8.5 
และ สพฐ ร้อยละ 6.98   
 2) สนับสนุนยารักษาโรคหนอนพยาธิ (albendazole, metronidazole, praziquantel) และวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ส าหรับการตรวจค้นหาและรักษาผู้ติดเชื้อครอบคลุมนักเรียนเป้าหมาย  150,000 คน 55 จังหวัด 
887 โรงเรียน  
 3) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการตามพระราชด าริฯ ปี 2560 เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 
2559 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท & โฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นอกจากนี้ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ถิ่น
ทุรกันดารและพ้ืนที่ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูเทคนิคการตรวจหาโรคหนอนพยาธิ ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ ตึกชีววัตถุ  ชั้น 2 อาคาร 6 ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
 5) ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณากรอบการอบรมครูอนามัย สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
 6) พัฒนาชุมชนต้นแบบเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ ใน 2 ชุมชน  ได้แก่ ชุมชนที่ตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านทีซะหน่อ ต าบลแม่วะหลวง อ าเภอ  ท่าสองยาง จังหวัดตาก และชุมชน
ที่ตั้งศุนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยแห้ง ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก       
โดยได้มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชน พัฒนาสื่อสุขภาพเป็นภาษากลุ่มชาติพันธุ์ และจัด
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนแบบมีสวนร่วม รวมถึงติดตาม/สนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ                 
สิ่งที่ได้จากการด าเนินงาน คือ แนวทางหรือแผนปฏิบัติการของชุมชนในการพัฒนาชุมชนด้วยชุมชนเอง 
 7) การพัฒนาเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียน ศสช.ต้นแบบ 
และอบรมการใช้โปรแกรม Esan-Cohort ได้ด าเนินการ 
 - ติดตามและประสานแผนการด าเนินงานเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุม
โรคตามโครงการพระราชด าริฯ ปี 2560 เมื่อวันที่ 15 - 21 พฤศจิกาน 2559 ณ อ าเภอท่าสองยางและอ าเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก 
 - ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพนักเรียน บ้านห้วยแห้ง อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2559 



สรุปผลการด าเนินงานส านกัโรคติดตอ่ทัว่ไป ปีงบประมาณ 2560 Page 6 
 

 -ประชุมพัฒนาและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนและโรงเรียน
ต้นแบบ ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 25 - 28 มกราคม 25860 ณ ชุมชนศูนย์การเรียนชุมชนชายไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวง บ้านทีซะหน่อ จังหวัดตาก 
 - ติดตามการจัดท าสื่อของสุขภาพชุมชนโครงการตามพระราชด าริฯ เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ บ้านห้วยแห้ง ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 - ปรึกษา หารือ และเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนชาติพันธุ์ และขอข้อมูลในการด าเนินงาน
โครงการตามพระราชด าริฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

8) ติดตามและตรวจสอบพนักงานจุลทัศนกรในพ้ืนที่ โครงการตามพระราชด าริฯ โดยการให้ท า
แบบทดสอบความรู้ของการตรวจหนอนพยาธิชนิดต่าง ๆ และความรู้ให้การรักษา โดยการกินยาตามหลักตาม
มาตรฐานวิชาการ   

9) สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมโรคในโรงเรียนและชุมชน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องโรค
หนอนพยทธิ อันตรายของโรค การป้องกัน การแพร่โรคสู่นักเรียน พร้อมบริการตรวจอุจจาระ และบันทึกภาพในพ้ืนที่
การท างาน ณ โรงเรียนเป้าหมาย สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค 
และโรงเรียนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2560 
ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 
 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนและครูหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) กรมควบคุมโรคได้สนับสนุนงบประมาณส่วนกลางกรมส าหรับจัดท าสื่อการเรียนรู้การควบคุมโรค
หนอนพยาธิส าหรับบุคลากรสาธารณสุข นักเรียน และประชาชน และได้ใช้ประโยชน์ในกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่หลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในการเสริมสร้างความรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ปัญหา อุปสรรค  
 รูปแบบการด าเนินงานเพ่ือตรวจคัดกรองได้จัดท าเป็น 2 แนวทาง คือสามารถด าเนินงานได้ในช่วงภาค
การศึกษาที่ 2 หรือภาคการศึกษาที่ 1 แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี ดังนั้น         
การวัดผลตัวชี้วัดตามมาตรการค้นหาผู้ป่วยและการรักษายังไม่สามารถด าเนินงานได้ ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ        
ความล่าช้าของกระบวนการสรรหา/จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และยารักษาโรคที่จะสนับสนุนให้กับหน่วยงานในระดับ
ปฏิบัติการล่าช้า  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  
 เร่งรัดการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และยารักษาโรค เพ่ือให้สามารถสนับสนุนในช่วงไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 
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3. แผนงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 จากข้อมูลระบบการเฝ้าระวังโรค (รง.506) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 – 30 กันยายน 60 ยังคงพบผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 5 ราย จากจังหวัดชลบุรี 2 ราย จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย และจังหวัดสมุทรปราการ   
1 ราย ซึ่งแผนงานโรคพิษสุนัขบ้าได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค         
พิษสุนัขบ้า ดังนี้ 
 1) ถ่ายทอดเป้าหมาย มาตรการ ยุทธศาสตร์ แผนการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลการด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 19-20 
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้าจากกรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่อทั่วไป ส านักระบาดวิทยา สครสปคม.) ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ.ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อโรค
พิษสุนัขบ้า) กรมปศุสัตว์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้มีการระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติ เพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุง 
และจัดท าแนวทางการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป  
 2) มีการประชุมหารือการน ากฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามาบังคับใช้ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
และแนวทางการประกาศบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค หัวหน้า
ศูนย์กฎหมาย และผู้อ านวยการส านักงานควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
 3) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) เพ่ือชี้เป้าเตือนภัย เมื่อวันที่         
27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันวิชาการทีโอที โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายผู้ใช้
ระบบรายงาน ร.36 ให้มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า และ
สามารถจัดการปัญหาเบื้องต้นของสถานบริการในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ดูแลระบบ ระดับเขต 
(สคร.) ระดับจังหวัด (สสจ.) และระดับสถานบริการในพ้ืนที่เสี่ ยง กิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการบรรยาย
และอภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และการฝึกใช้ระบบรายงาน ร.36 ซึ่งผลการอบรม 
พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) เพ่ือชี้เป้าเตือนภัยผ่านเกณฑ์       
การประเมินที่ก าหนดร้อยละ 75 นอกจากนี้ได้มีการประชุมพัฒนาระบบรายงานผู้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานและความเป็นไปได้ของการบูรณาการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าเข้ากับระบบ 43 แฟ้ม 
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (สนย.) ซึ่งการพัฒนาระบบรายงานผู้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
เป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค และระบบข้อมูลที่เก่ียวข้องให้มีความครอบคลุม  
 4) จัดอบรมแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่เสี่ยงสูง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม         
บางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยมีนายแพทย์อภิชาติรอดสม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่  6 เป็นประธานการ
ประชุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากร
ทางสาธารณสุข จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ใน จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ 
รวมทั้งสิ้น 30 เครือข่าย (120 คน) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง 
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ในการดูแลป้องกันรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าให้ความส าคัญในการติดตาม บันทึกและน าข้อมูลมาใช้ในการ
ป้องกันควบคุมโรค  
 5) ประชุมวิชาการนานาชาติ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจ าปี 2560 (World Rabies Day 
2017) เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับโรค 
พิษสุนัขบ้าของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาทั้งในประเทศและนานาชาติ  
ปัญหา อุปสรรค :  

1) ผู้เสียชีวิตไม่รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวเวชปฏิบัติ 
2) ระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันตนเองจากการถูกสุนัขกัด ในบางพ้ืนที่

ต่ ากว่าร้อยละ 50-60 
3) ในบางพ้ืนที่การเตรียมพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน การบูรณาการ

ร่วมกับเครือข่าย รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังขาดความครอบคลุม 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  
 1) ศึกษาสาเหตุของการไม่รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มผู้สัมผัสโรค 
 2) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    
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4. แผนงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ า มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 การด าเนินงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ า ได้ก าหนดเป้าหมาย คือ ร้อยละ 85 ของเหตุการณ์การระบาด
ด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนไม่เกินค่าเป้าหมายของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2554-2558) โดยใช้มาตรการ 
: โรงเรียนด าเนินงานป้องกันโรคอาหารเป็นพิษตามแนวทางของกรมควบคุมโรค และมีตัวชี้วัดมาตรการ คือ ร้อยละ 85 
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่เข้าร่วมด าเนินการ (จ านวน 1,801  โรงเรียน) สามารถด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ    
 ผลการด าเนินงาน : มีเหตุการณ์การระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน  )ข้อมูล ณ วันที่  30 สิงหาคม
25 60 (  จ านวน 21เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 91.30 เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2554-2558       
ซ่ึงเท่ากับ 23 เหตุการณ์) ส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษได้ จ านวน 
2,817 โรงเรียน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 1,801 โรงเรียน และได้มีการด าเนินงานตามแผนงาน ดังนี้ 
 1) จัดประชุมราชการเพ่ือการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า  
     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 59 ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 - หัวข้อ และเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ทางอาหารและน้ า 
 - เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทาง
อาหารและน้ า ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 

 - ค าสั่งคณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
 - สรุปผลการประชุม Core Term ครั้งที่ 1 

    ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 60 โดยมีนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข ประธานการประชุม ได้ข้อสรุป
ด าเนินงาน ต่อไปดังนี้ 

 - เสริมความเข้มแข็งให้ได้ตามสุขลักษณะ การผลักดันฝากกรมอนามัยด าเนินการต่อ 
 - การผลักดันเรื่องกิจการน้ าดื่มน้ าแข็งของทางมหาดไทย กรมควบคุมโรค รับไปผลักดันร่วมกับ

กระทรวงมหาดไทย 
 - แผนสู้ Norovirus ระยะยาวให้โรคลดลงและไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
 - ให้มีการนัดหมายประชุมครั้งต่อไป โดยเพ่ิมคณะกรรมการอาหารและยา และส านักส่งเสริมและสนับสนุน

อาหารปลอดภัยเข้าร่วมในการประชุมครั้งต่อไป 
     ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่ สคร.1 ที่ถูกเลือกเป็น
พ้ืนที่สาธิตการด าเนินงานลดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน  โดยเลือกด าเนินการในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และ
โรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า            
เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสคร.1-4, 6-7, 9-11 และ สปคม. ผลการ
ด าเนินงานได้มาตรการปี 61 
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 3) นิเทศ ตดิตามการด าเนินงานโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
      - ครั้งที่ 1 พ้ืนที่ สคร.11 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดสุราษธานี โดยสคร.11 ได้จัด
อบรมตามหลักสูตร 6 มาตรการลดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน และมีโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมจากจังหวัด
สุราษธานี จ านวน 40 แห่ง และจังหวัดภูเก็ต จ านวน 10 แห่ง  
 - ครั้งที่ 2 พ้ืนที่ สคร. 5 ราชบุรี และสสจ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
 - ครั้งที่ 3 พ้ืนที่ สคร. 8 อุดรธานี และสสจ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2560 
 4) สนับสนุนงบประมาณให้กับ 
     - สคร.1 เชียงใหม่ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์และแจ้งแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
อาหารเป็นพิษในโรงเรียน  ตาม 6 มาตรการ ในการลดเหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
  - สถาบันบ าราศนราดูร เพ่ือสมทบการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแผนงาน (Program 
Cluster Manager: PCM) และผู้รับผิดชอบหลัก (Program Manager: PM) : Cluster CD 
ปัญหา อุปสรรค :  

ขาดการด าเนินงานต่อเนื่องจากหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น ขาดผู้สนับสนุนติดตาม ก ากับ ในระดับจังหวัด 
อ าเภอ รพ.สต.  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  
  สนับสนุนงบประมาณให้ สคร. เพ่ือจัดประชุมราชการชี้แจงนโยบายและหารือการด าเนินงานมาตรการลด
โรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนในพ้ืนที่  
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5. แผนงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก (HFMD) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุ 0 - 5 ปี ณ วันที่ 25 ก.ย.60 เท่ากับ 90.29 ต่อแสน
ประชากร (ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 122.05 ต่อแสนประชากร) 
 2) สนับสนุนองคค์วามรู้ คู่มือ แนวทาง อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 30,045 แห่ง 
 3) มีการส ารวจพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กเล็ก จ านวน 1 เรื่อง 
 4) ผลิตและสนับสนุนคู่มือ/แนวทางให้กับสคร./สสจ. ในการจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย       
ในพ้ืนที่ จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 

- แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล (ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 
20,000 เล่ม 

- คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 20,000 เล่ม 
- คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 

 7,000 เล่ม 
 5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 9 
ก.พ.60 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีติดตามการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากและโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่าย และร่วมผลักดันให้มีกลไกการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40 คน ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กและโรคมือเท้าปากจาก
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 7 แห่ง (สคร.1 2 4 5 9 11 และ12) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โดยรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิธีการบรรยาย อภิปรายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
 6) สนับสนุนงบประมาณให้กับสคร.ทั้งหมด 10 แห่ง แห่งละ 200,000 บาท (ยกเว้นสคร.4 และสคร.6)  
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในพ้ืนที่ จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ประชุมหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้อง และนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 7) ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากและโรคติดต่อในพ้ืนที่ร่วมกับส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรค 5 เขต ได้แก่  
 - สคร.3 เมื่อวันที่ 15 - 17 พ.ย.59  อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
 - สคร.10 เมื่อวันที่ 21 - 22 พ.ย.59 อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 
 - สคร.7 เมื่อวันที่ 24 - 26 พ.ย.59 อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 
 - สคร.6 เมื่อวันที่ 7 - 9 ธ.ค.59  อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 
 - สคร.8 เมื่อวันที่ 14 - 16 ธ.ค.59 อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 
 8) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ในเด็ก ปี 2560 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ร้อยละ 84.47 ของเครือข่ายเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว 
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ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 
1) ผู้บริหารให้การสนับสนุนและเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
2) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารอปท./โรงเรียน              

ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น 
ปัญหา อุปสรรค :  

มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยๆ และการโยกย้ายงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  

1) พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง
เดียวกัน 

2) ควรมีการประชุมชี้แจง สคร. และประสานผู้รับผิดชอบงานระดับเขต เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติ
และให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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6. แผนงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548                   
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ในปีงบประมาณ 2560 ผลการประเมินการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ จ านวน 68 แห่ง 
พบว่า มีช่องทางฯ ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน (CCAT > 50 คะแนน) จ านวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.65 และ  
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุโขทัย ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแม่สอด
พรมแดนบ้านภูดู่ และท่าอากาศยานอุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ 7.35 โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้   
 1) คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกจัดท าแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ของตนเอง 
     - จัดประชุมคณะท างานประจ าช่องทางฯ  
     - ช่องทางเข้าออกประเทศประเมินตนเอง(Self assessment) โดยใช้คู่มือการประเมินตนเอง CCAT  
     - น าผลการประเมินตนเองมาวิเคราะห์ปัญหา/แนวทางการพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ 
 2) เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ การควบคุมพาหะน าโรค และการด าเนินงานด้านสุขาภิบาล (ยานพาหนะ/สิ่งแวดล้อม) 
 - จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่าน
ควบคุมโรคฯ จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 6-10 ธันวาคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม และ ครั้งที่ 2 วันที่ 13-17 
กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดระยอง โดยมีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 1) ระบาดวิทยาเบื้องต้น และ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายในช่องทางเข้าออกประเทศ 2) หลักการสื่อสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 
3) บทบาทหน้าที่และสมรรถนะที่ส าคัญของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  4) การจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
เขียนโครงการ  5) การตรวจคัดกรองสุขภาพและการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ การท าลายเชื้อและขั้นตอน
การใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) 6) การประเมิน โดยใช้คู่มือการประเมินตนเอง: การพัฒนา
สมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก (Core Capacities 
Assessment Tools: CCAT) 7) ระบบการรายงานประจ าเดือนของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ        
8) การเฝ้าระวัง และควบคุมพาหะน าโรค ภายในช่องทางเข้าออกประเทศ 9) การจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
ภายในช่องทางฯ 10) การอภิปรายและศึกษาดูงานการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ 
 นอกจากนี้ได้มีการพัฒนางานวิชาการด้านโรคติดต่อระหว่างประเทศและภัยสุขภาพ และติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เช่น 

 - ประชุมปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองโรคไข้เหลือง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559            
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ (ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าเรือกรุงเทพ) ผลการด าเนินงานได้มีการ
ปรับปรุงแนวทางการคัดกรองไข้เหลือง และพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการเฝ้าระวังโรคติดต่ อระหว่าง
ประเทศ 

 - ประชุมหารือเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านภัยจากสารกัมมันตรังสี เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 31 คน ประกอบด้วย กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ ส านักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ความร่วมมื อไทย–สหรัฐด้านสาธารณสุข กรมควบคุมโรค                
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กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนกสุขาภิบาล ท่าเรือกรุงเทพ หน่วยงานภายในช่องทางเข้าออก
ประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เช่น ฝ่ายแพทย์ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและ
อาชีวอนามัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ผลการด าเนินงานได้แนวทางในการจัดท าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของช่องทาง 
เข้าออกประเทศจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม เพ่ือรองรับการประเมินจากองค์การอนามัยโลก (JEE) 

 - ประชุมเ พ่ือติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาสรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ เมื่อวันที่               
13 ตุลาคม 2559 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าเรือกรุงเทพ) 
ผู้แทนจากช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากศยานดอนเมือง และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 - ประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน 
 - ประชุมหารือจัดท าแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการติดตามด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

ของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ จ านวน 20 คน ผู้เข้าประชุมจากท่าเรือกรุงเทพ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 41 คลองเตย กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือ
กรุงเทพ ส านักโรคติดต่อทั่วไป  ผลการประชุมได้แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม                 
ที่ปลอดภัย ปีงบประมาณ2560 เพ่ือน าเสนอการประชุมคณะท างานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ 
ท่าเรือกรุงเทพ 

 - ประชุมหารือจัดท าแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการติดตามด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ด้านสารเคมี ของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560               
ณ ห้องประชุมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ จ านวน 10 คน ผู้เข้าประชุมจาก ท่าเรือ
กรุงเทพ ส านักแพทย์และอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ             
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ส านักโรคติดต่อทั่วไป  ผลการประชุมได้แนวทางการเตรียม
ความพร้อมรับการติดตามด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย : แผนการจัดการ/และขั้นตอนการปฏิบัติงาน           
เมื่อเกิดภัยด้านสารเคมี ของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ 

 - ประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมด้านเอกสารรับการติดตามการพัฒนาสมรรถนะช่องทาง        
เข้าออกประเทศ  ท่าเรือกรุงเทพ และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุมส านักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน 20 คน ผู้เข้าประชุมจาก 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ส านักแพทย์และอนามัย กองสวัสดิการ ส านักงานเขต
คลองเตย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย โรงพยาบาลตากสิน 
ด่านศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรื อ
กรุงเทพ ส านักโรคติดต่อทั่วไป วัตถุประสงค์การประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมด้านเอกสารรับการประเมินผลการปฏิบัติ          
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศตามคู่มือการประเมินตนเอง และจัดท าแผนบูรณาการ 
พร้อมกับจัดเตรียมเอกสารแสดงความเชี่ยวชาญทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน 

 - จัดประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมรับการติดตามการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ 
ท่าเรือกรุงเทพ และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
ส านักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน 20 คน ผู้เข้าประชุมจาก สถาบันป้องกันควบคุมโรค



สรุปผลการด าเนินงานส านกัโรคติดตอ่ทัว่ไป ปีงบประมาณ 2560 Page 15 
 

เขตเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ส านักแพทย์และอนามัย กองควบคุมโรคติดต่อ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย  ด่านศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป  และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ  วัตถุประสงค์การประชุมเพ่ือ
เตรียมพร้อมด้านเอกสารรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจากองค์การอนามัยโลก       
ตามเครื่องมือการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกประเทศร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาการจัดท าเอกสารเตรียมรับการประเมินสมรรถนะหลักทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (CCAT/JEE)           
ด้านสิ่งแวดล้อม : น้ าปลอดภัย น้ าขึ้นเรือ การจัดการขยะ ส้วมสาธารณะ การควบคุมพาหะน าโรค และการจัดการ
อาหารปลอดภัย 

 - จัดประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมรับการติดตามการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ 
ท่าเรือกรุงเทพ และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ส านักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน  30 คน ผู้เข้าประชุมจาก สถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ส านักแพทย์และอนามัย กองควบคุมโรคติดต่อ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการด่านศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ ศูนย์บริการสาธารณสุ ข 41 คลองเตย 
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ และด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ส านักโรคติดต่อทั่วไป วัตถุประสงค์การประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมด้านเอกสารรับ
การประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจากองค์การอนามัยโลกตามเครื่องมือการประเมินผล 
โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกประเทศร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ : ด้านการแพทย์และระบบส่งต่อผู้เดินทาง
ที่เจ็บป่วยไปยังสถานบริการทางการแพทย์ และการบูรณาการแผนของช่องทางเข้าออกประเทศ ในภาวะปกติ และ
ภาวะฉุกเฉิน 

 - ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้มีการจัดประชุมระดมสมองเพ่ือพัฒนางานวิชาการ 
ด้านโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และประชุมราชการเพ่ือติดตามการด าเนินงาน                  
ตามแผนงานปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง จ านวน  5 ครั้ง ได้แก่ 

 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือพิจารณาเตรียมประชุมคณะกรรมการช่องทางฯ 
/คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเตรียมประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน            
ด่านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เพ่ือพิจารณาเตรียมประชุมคณะกรรมการช่องทางฯ 
และการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานการด าเนินงานซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด่านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับทีมการประเมิน
สมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศฯ (ส่วนกลาง) 

 ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 
3) การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ/คณะท างานพัฒนา

ช่องทางเข้าออกประเทศ ไดม้ีการด าเนินงาน 
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 - จัดประชุมคณะท างานติดตามและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ครั้งที่ 1/2560 
เพ่ือเตรียมการติดตามและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 คน 
ประกอบด้วยผู้แทนต่างหน่วยงาน ได้แก่ ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ) 
กรมอนามัย กรมท่าอากาศยาน บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
โดยได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ ซักซ้อมแนวทางการประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการประเมินติดตามการพัฒนา
สมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ จาก 2 วัน เป็น 4 วัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมิน รวมทั้งพิจารณา
เอกสารที่ใช้ส าหรับการประเมิน คือ หลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้ในการติดตามการพัฒนาช่องทางฯ 

 - ท่าอากาศยานดอนเมือง รับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทาง              
เข้าออกประเทศ จากทมีประเมินส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2560 

 - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการติดตามและสนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ปี 2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 รับการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ จากทีมประเมินส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560 
 - ท่าเรือกรุงเทพ จัดประชุมคณะท างานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1701 ชั้น 17  การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพ  ผู้เข้าประชุม
คณะท างานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่องทางเข้าออก
ประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ รวม 18 หน่วยงาน จ านวน  35 คน ผลการประชุมได้แจ้งค าสั่งกรุงเทพมหานคร                  
ที่ 1238/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ประเทศ ภายใต้คณะกรรมการกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้อ านวยการท่าเรือ
กรุงเทพ (ประธานช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ) และรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทาง 
เข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2559 รวมถึงพิจารณาแผนการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ ในปีงบประมาณ 2560 

 - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเตรียมความพร้อมด้านเอกสารรับการติดตามการพัฒนาสมรรถนะช่องทาง 
เข้าออกประเทศ  ท่าเรือกรุงเทพ และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกฯ เพ่ือจัดท าแผนบูรณาการ
พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ และเตรียมเอกสารพร้อมรับการประเมิน/ติดตามการพัฒนาสมรรถนะ
ช่องทางเข้าออกประเทศ จากองค์การอนามัยโลก ตามเครื่องมือการประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ 

4) การฝึกซ้อม/ทบทวน/สรุปบทเรียนเพ่ือปรับปรุงแผนตอบโต้ฯ (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ) 
ได้ด าเนินการ 

 - ท่าอากาศยานดอนเมือง ไดจ้ัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการสุขาภิบาลอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในภารกิจการด าเนินงานภายในช่องทางเข้าออกประเทศที่จะต้องจัดให้มีสุขาภิบาลที่สะอาด ปลอดภัย     
แก่ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค มีการจัดอบรมจ านวน 2 ครั้ง ซึ่งได้รับ
เกียรติจากรองผู้อ านวยการท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นประธานการประชุม โดยครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรม 86 คน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรม 85 คน  
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ผลการด าเนินงานที่ได้ คือ ผู้เข้ารับการอบรม (ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในท่าอากาศยานดอนเมือง) มีความรู้
ทักษะและทราบวิธีการปฏิบัติในด้านการด าเนินงานสุขาภิบาล การรักษาสุขอนามัยและการล้างมือที่ ถูกขั้นตอน 
การวางแผนด าเนินงานหากเกิดภาวะฉุกเฉิน และการรายงานการด าเนินงานสุขาภิบาลร้านอาหาร ซึ่งช่วยในการ
พิจารณาแนวทางการด าเนินการสุขาภิบาลร้านอาหารและการจัดการพาหะน าโรคหรือแหล่งรังโรคได้ 

 - ท่าเรือกรุงเทพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ 
และเตรียมเอกสารพร้อมรับการประเมิน/ติดตามการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ  
ตามข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ตามเครื่องมือ Joint External Evaluation Tool : JEE 
Tool ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ  โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 5) ด าเนินการจ้างเหมาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ณ ช่องทาง 
เข้าออกประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 2 คน เป็นระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560) ปฏิบัติการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง จ านวน 1 คน เป็นระยะเวลา               
9  เดือน (1 มกราคม - 30 กันยายน 2560)  และจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพเพ่ือปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ตรวจคัด
กรอง ให้บริการทางการแพทย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกจ านวน 3 คน เป็นระยะเวลา 8 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 กันยายน 2560) 
เนื่องจากสถานการณ์ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ณ บริเวณช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ            
มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 6) สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนามาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ดังนี้ 
 - จัดพิมพ์คู่มือการประเมินตนเอง (CCAT) เพ่ือสนับสนุนให้กับส านักงานป้องกันควบคุมโรค ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ส่วนกลาง) ส าหรับใช้ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 - จัดพิมพ์เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูล
การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 - สนับสนุนการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศและช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 13 -16 ธันวาคม 
2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเดินทางและ          
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 จาก DGMQ, US CDC มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ และร่วมเดินทางเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และคลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง 
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับประสบการณ์การด าเนินงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น การดูแลผู้เดินทางระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การจัดการด้านสาธารณสุขในกรณีเกิด
การระบาดของโรคอีโบลา แนะน า CDC Yellow Book (Health information for international travel)         
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ข้อมูลโรคระบาดของแต่ละประเทศ 
 - ด าเนินการเฝ้าระวังผู้เดินทางระหว่างประเทศและผู้เดินทางที่มาจากพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรค    
ไข้เหลือง โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส) 
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 7) รับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศโดยผู้ประเมินจากภายนอก ( IHR-JEE) 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานช่องทางเข้าออกประเทศ 
ผลการประเมิน คือ PoE.1 ได้ระดับ 4 (มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในภาวะปกติมีสมรรถนะอย่างชัดเจน , PoE.2      
ได้ระดับ 3 (อยู่ในระหว่างการพัฒนาสมรรถนะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดสัมมนาวิชาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 120 ปี ด่านควบคุมโรคฯ ไทย ก้าวไกล       
สู่ IHR-JEE เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานด่านฯ พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดประสบการณ์การเตรียมและการรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ โดยผู้ประเมิน
จากภายนอก (IHR-JEE) และข้อแนะน าจาก WHO ได้เสนอแนะกิจกรรมที่ควรด าเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ที่ยังมีช่องว่างอยู่ โดยเฉพาะพาร์ทฉุกเฉิน ที่ยังมีจุดอ่อน เรื่องผสมผสานแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของช่องทางเข้าออก 
ประเทศกับแผนฯระดับชาติ  จึงได้มีการอภิปราย ให้ความรู้ เรื่อง แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในระดับประเทศ ระดับ
กระทรวง ระดับกรม โดยผู้แทนจากหน่วยงาน สพฉ. สธฉ. และ ปภ. เพ่ือหาแนวทางในการบูรณาการแผนฉุกเฉิน
ของช่องทางร่วมกัน 
 9) ส านักโรคติดต่อทั่วไป, สคร. ที่ 1, 5, 9 และ 12 ได้ติดตามและประเมินการพัฒนาฯ ช่องทางเข้าออก
ประเทศที่เป็นเป้าหมาย (Internal audit) วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานส าหรับ 
สคร. ที่ 2, 6, 8, 10,11ได้ติดตามและประเมินการพัฒนาฯ ช่องทางเข้าออกประเทศที่เป็นเป้าหมาย ( Internal 
audit) สรุปผลการประเมินการพัฒนาฯ ช่องทางเข้าออกประเทศที่เป็นเป้าหมาย จ านวน 68 แห่ง พบว่า มีช่องทางฯ 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (CCAT>50คะแนน) จ านวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.65 และไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.35 
 10) มีการจัดพิธีเปิดโครงการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไป
แสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์
ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี      
เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมการปกครอง , ส านักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย , ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร ,ส านัก
จุฬาราชมนตรี, ส านักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ,ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง ,ส านักงานเลขานุการกรม,
ส านักโรคติดต่อทั่วไป โดยมีบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทาง ไปแสวงบุญ
พิธีฮัจย์ ประจ าปี 2560 ซ่ึงผลการด าเนินงานได้ให้บริการวัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่นแก่ผู้เดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ จ านวน 1,231 ราย และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 1,234 ราย ซึ่งเป็นผู้เดินทางไปแสวงบุญ
จากบริษัทผู้ประกอบการพิธีฮัจย์ รวมทั้งสิ้น 16 บริษัท 
ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานวิชาการโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญและร่วมมือเป็นอย่างดี เพ่ือให้การด าเนินงานของช่องทางระหว่าง

ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัญหา อุปสรรค :  
1) จากการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา 

โดยผู้ประเมินจากภายนอก (IHR-JEE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานช่องทางเข้าออกประเทศ 
ผลการประเมิน PoE.1 ได้ระดับ 4 (มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในภาวะปกติมีสมรรถนะอย่างชัดเจน และ PoE.2         
ได้ระดับ 3 (อยู่ในระหว่างการพัฒนาสมรรถนะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ) จากผล
การประเมินพบว่ายังมกีิจกรรมที่มีความส าคัญ(Priority Activities) ที่ต้องด าเนินการพัฒนา ได้แก่  

a) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรที่ท างานผ่านการฝึกอบรมการตรวจตราอากาศยาน            
การตรวจตราเรือ และการออกใบรับรองสุขาภิบาลเรือ รวมถึงการตรวจจับและการตอบโต้
เบื้องต้นเหตุการณ์ฉุกเฉินจากทุกภัยคุกคามด้านสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่
ตามแนวชายแดน 

b) การจัดท าแผนการด าเนินการของแต่ละช่องทางเข้าออกโดยอาศัยผลการประเมินตนเองและ       
การก ากับติดตามในระดับชาติเพื่อของบประมาณท่ีต้องใช้ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ซึ่งยังมีช่องว่างอยู่ 

c) การประสานแผนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินของช่องทางเข้าออกประเทศกับแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

2) การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของคณะท างานติดตามฯ ในแต่ละหน่วยงาน ท าให้งานไม่ต่อเนื่อง ต้องมีการท า 
ความเข้าใจร่วมกันใหม่ 

3) มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ เช่น การได้รับบรรจุข้าราชการ ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศมีจ านวนลดลง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  

1) ควรทบทวนแผนพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
ปี 2560 – 2564 โดยเพิ่มกิจกรรมที่มีความส าคัญ (Priority Activities) ตามท่ีผู้ประเมินจากภายนอก (IHR-
JEE) ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงชี้แจงผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ 
รับทราบเพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับช่องว่างที่เกิดขึ้น 

2) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
3) ควรมีการจัดท าโครงการเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถตอบโต้

ต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที และสามารถปรับกระบวนการท างานให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
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7. แผนงานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
      ในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป ไดม้ีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1)  การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จ านวน 4 ครั้ง  

1.1) ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 
ชั้น 2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมแทนประธานคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
ทั่วไป มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 80 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ผู้บริหารกรมควบคุมโรค คณะท างานและสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานสถานการณ์
การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพยากรณ์โรค และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ของคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอเรื่องเข้า
พิจารณา จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 1) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  2) (ร่าง) ประกาศ กรมควบคุมโรค 
เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 3) ผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ 4) การขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี 

1.2) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพ่ือรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวัง
โรคติดต่อที่ส าคัญ และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย การจัดท า       
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการด าเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอเรื่องเข้าพิจารณา จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่          
1) การประกาศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพ่ิมเติม รวมทั่งการประกาศยกเลิกด่านฯ 2) การก าหนด
ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออก เพ่ิมเติมในมาตรา23(2)  3) การปรับมาตรการ       
ในการฉีดวัคซีนไข้เหลือง และ 4) การแต่งตั้งอนุคณะอนุกรรมการโรคไวรัสตับอักเสบ 

1.3) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 53 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ/ผู้แทน  ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน และ คณะท างาน จากส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติฯ เรื่องที่น าเข้าประชุม คือ การรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้เหลือง (Yellow Fever) 
การจัดท าร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง 
พ.ศ. ....  และรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ( Influenza) โดยมีเรื่องเสนอเข้าพิจารณา จ านวน 
3 เรื่อง ได้แก่ 1) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ. ... 2) การ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ 3) การขอให้เพ่ิมเติมคณะท างานประจ าช่อง
ทางเข้าออก ตามมาตรา 23 
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       1.4) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีศ.คลินิคเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 2558 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข่าร่วม
ประชุมจ านวน 80 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 ผู้บริหารกรมควบคุมโรค คณะท างานและสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม เพ่ือรายงาน
สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพยากรณ์โรค  และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย การด าเนินงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค เพ่ือการเตรียมความพร้อมรองรับ
ประกาศวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากเป็นโรคติดต่ออันตราย (เพ่ิมเติม) 
รวมถึงเสนอเรื่องเข้าพิจารณา จ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1) (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ
ส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2560 : วัณโรคดื้อยาหลายขนาน และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิด
รุนแรงมาก 2) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ขั้นพ้ืนฐาน 3) ผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 4) แนวปฏิบัติของสถาน
บริการเมื่อพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา  5) แนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคไข้เหลือง           
6) แนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ขั้นพ้ืนฐาน และ 7) ข้อเสนอ การจัดตั้งคณะท างานประจ าช่องทาง 
เข้าออกประเทศ 
 2)  การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จ านวน 5 ครั้ง 
      2.1) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชมเทพยสุวรรณ 
อาคาร 3 ชั้น 5 ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ  
ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อทั่วไป เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 12 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
คณะท างานกลุ่มขับเคลื่อนภารกิจตามะพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอเรื่อง
พิจารณาจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ สถานการณ์และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และกรณีภาวะ
ศีรษะเล็กในเด็กและภาวะแท้ง ในหญิงตั้งครรภ์ 
 2.2) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชมเทพยสุวรรณ อาคาร 3 
ชั้น 5 ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ  ประธาน
คณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อทั่วไป เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 12 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  คณะท างานกลุ่ม
ขับเคลื่อนภารกิจตามะพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีเรื่องน าเข้าพิจารณา จ านวน  8 เรื่อง ได้แก่            
1) การตั้งคณะท างานวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย 2558              
2) แนวทางปฏิบัติการรับ Refer ผู้ป่วยจากต่างประเทศ กรณีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ให้ประสาน
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือเร่ง
จัดท าแนวทางปฏิบัติแล้ว และจะน าเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพ่ือทราบต่อไป  3) การสืบค้นข้อมูล
ผู้ป่วย Guillain-Barre Syndrome จากการติดเชื้อไวรัสซิกา 4) สถานการณ์และการพยากรณ์โรค : สถานการณ์
โรคไข้หวัดใหญ่ 



สรุปผลการด าเนินงานส านกัโรคติดตอ่ทัว่ไป ปีงบประมาณ 2560 Page 22 
 

5) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 6) สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 7) การพยากรณ์โรคมือ เท้า ปาก 
และ 8) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
 2.3) ครั้งที ่1/2560 เมื่อวันที่ 21เมษายน ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ส าคัญ และ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน รวมถึงการเนอเรื่องพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ผู้ป่วย GuillainBarre 
syndrome 2) ผู้ป่วยMicrocephaly และ 3) โรคไข้เหลือง (Yellow Fever) ระเบียบกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 5 
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ว่าด้วยเอกสาร รับรองการให้วัคซีนหรือยาป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2553 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การป้องกันโรคไข้เหลืองจากประเทศ
หรือดินแดนที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง 
 2.4) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชม เทพยสุวรรณ กรมควบคุมโรค 
วัตถุประสงค์การประชุมเพ่ือรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้เหลือง  ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน และ
เสนอเรื่องเข้าพิจารณา จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ วัณโรคดื้อยาหลายขนาน(multi-drug-resistant tuberculosis, 
MDR-TB) และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (extensively drug-resistant tuberculosis, XDR- TB) 
เป็นโรคติดต่ออันตราย(เพ่ิมเติม) 
 2.5) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค  ประธานคณะกรรมการ       
ด้านวิชาการ ตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการด้านวิชาการเข้าร่วมประชุม 
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จ านวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
และโรคระบาด ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน และเสนอเรื่องเข้าพิจารณา จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
พิจารณาให้ประกาศโรคติดต่ออันตราย(เพ่ิมเติม) กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(multidrug-resistant tuberculosis, 
MDR-TB )และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (extensively drug-resistant tuberculosis, XDR-TB)       
2) แนวทางการปฏิบัติของสถานบริการเมื่อพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 3) แนวทางการปฏิบัติในการตรวจคัดครอง               
ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคไข้เหลือง และ 4) ข้อมูลผู้ป่วยเด็กศีรษะเล็กและข้อมูลผู้ป่วย GuillainBarre 
syndrome รายใหม่ที่เก่ียวข้องกับการติดเชื้อซิกา 
 2.6 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชม เทพยสุวรรณ กรมควบคุมโรค 
เพ่ือเสนอเรื่องเข้าพิจารณา จ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวปฏิบัติในการรักษา (CPG) โรคไข้หวัดใหญ่ และการให้
ยา Oseltamivir ในการป้องกัน 2) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อ
อันตราย (เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕60 : วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 
(XDR-TB) 3) แนวทางปฏิบัติของสถานบริการเมื่อพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 4) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ขั้นพ้ืนฐาน 5) แนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ขั้นพ้ืนฐาน       
6) วิธีการตรวจโรคไข้หวัดนกในคน และ 7) เพ่ือเสนอเรื่องอ่ืนๆ (ร่าง) ค าสั่งคณะอนุกรรมการโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
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3) การประชุมคณะท างาน/อนุกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
     การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้ไปสู่การปฏิบัตินั้น กรมควบคุมโรคได้มอบให้
ส านักโรคติดต่อทั่วไป เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจด้านนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
และด้านบริหารจัดการติดตามประเมินผล ส านักโรคติดต่อทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีความ
ต่อเนื่อง กลุ่มขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ส านักโรคติดต่อทั่วไป จึงได้มีการจัด
ประชุมเพ่ือจัดท า ปรึกษาหารือ รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการด าเนินงานขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทั้งการประชุมติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   3.1) ประชุมพิจารณาแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 (Flagship) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ณ ห้องประชุมกลุ่มขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาแผนการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (Flagship) กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และท่ีประชุมได้ก าหนดเป้าหมายการด านินงาน ดังนี้ 

 - ทุกจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (77 จังหวัด)
 - ทุกจังหวัดมีแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (77 แผน) 
 - มีการแต่งตั้งคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกด่าน 

 - อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(10 ฉบับ) 

- มีแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 

3.2) ประชุมจัดท าคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโรคติดต่อระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร        
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ส านักโรคติดต่อทั่วไป โดยมีนายแพทย์
พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 23 คน 
ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักวิชาการในส่วนกลาง 

3.3) ประชุมพิจารณาทบทวนค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร และคณะท างานด่านช่องทาง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์กฎหมายและส านักโรคติดต่อทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามประเมินผลการ
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อระดับจังหวัดและระดับกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และคณะท างานด่านช่องทางเข้าออกในจังหวัดที่มีด่านช่องทางเข้าออก
ประเทศ  
 3.4) ประชุมหารือและให้ข้อคิดเห็นแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนิน งาน ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 
ชั้น 5 ส านักโรคติดต่อทั่วไป โดยมีนายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป      
เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากส านักโรคติดต่อทั่วไป ศูนย์กฎหมาย ส านักระบาดวิทยา 
และผู้แทนจากศูนย์สารสนเทศ ส าหรับวัตถุประสงค์การประชุมเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการติดตามประเมินผล       
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ซึ่งมีการแสดงผลบนแผนที่ประเทศไทยใน 2 ส่วน คือ แผนที่แสดงผลของแต่ละจังหวัดทั้งหมด และแผนที่แสดงผล
ของจังหวัดที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และมีพารามิเตอร์การติดตามพร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้  
       • การจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
       • การจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
       • การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
       • การจัดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรค
ระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
       • การจัดตั้งคณะท างานประจ าช่องทาง(แสดงในแผนที่จังหวัดที่มีด่านฯ) 
       • การจัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรี ยมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(แสดงในแผนที่จังหวัดที่มีด่านฯ) 
       • การจัดท าแผนสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ (แสดงในแผนที่จังหวัดที่มีด่านฯ) โดยการแสดงผลภาพรวมการด าเนินงานของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
แบ่งระดับแสดงเป็นสี 3 สี คือ สีเขียวหมายถึงด าเนินการแล้วเสร็จ สีส้ม หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินการ  และสีแดง 
หมายถึง ไม่ได้ด าเนินการ 
 3.5) ประชุมหารือคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการโรคติดต่อภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณอาคาร 
3 ชั้น 5 ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน ประกอบไปด้วยที่ปรึกษากรม
ควบคุมโรค ผู้แทนจากส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ศูนย์กฎหมาย ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และส านักโรคติดต่อทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรึกษาหารือประเด็นที่เกี่ยวกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
ในประเด็นต่างๆ เช่น คณะกรรมการโรค....แห่งชาติ ที่มีอยู่เดิม จะปรับเปลี่ยน หรือเชื่อมต่อกับคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติอย่างไร รวมถึงคณะอนุกรรมการโรคติดต่อที่มีอยู่และที่จะตั้งขึ้นใหม่ ด้านวิชาการ หรือด้านอื่นๆ  

4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบแนวทางการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต 
ปทุมธานี โดยมีนายแพทย์กฤษฎา มโหทาน ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการติดตามและการประเมินผล การหาข้อมูลด้านผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่พึงประสงค์ตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 พร้อมตัวชี้วัด การหาฐานข้อมูล
ตามบทบาทของคณะกรรมการโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 และฐานข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งการสร้างตัวแทรกซ้อนหรือ
โครงการในระยะเวลาที่ผ่านมา เพ่ือติดตามความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมและโครงการที่ด าเนินการ และ
เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท ารูปแบบแนวทางในการติดตามประเมินผล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 56 คน 
ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมด าเนินการ  ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานหรือผู้แทนจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
1 – 12, ส านักงานป้องกันควบคุมโรค, ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร , ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ผู้บริหารกลุ่มงานในส านักโรคติดต่อทั่วไป และคณะท างานกลุ่มขับเคลื่ อนภารกิจตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ส านักโรคติดต่อทั่วไป จากการประชุมได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบแนวทางการติดตาม
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ประเมินผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีกรอบการพัฒนาจาก
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (มาตรา 14) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (มาตรา 22) 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (มาตรา  28) และอ านาจหน้าที่ของคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก 
(มาตรา 24) ซึ่งผลลัพท์ที่ได้ คือ ระบบรายงานจาก สสจ.โดยรายงานผ่าน web page กรมควบคุมโรค และคู่มือ
การรายงานระบบส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

5) การก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน  
5.1  สนับสนุนคณะท างานเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อและหน่วยงานปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือรองรับการบังคับใช้กฎหมายตามอนุบัญญัติในพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ภายใต้การปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 20 
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5.2 ปรับรูปแบบการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
- ส่งหนังสือราชการ ประสานการด าเนินงานระดับจังหวัด เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นเอกสาร พร้อมทั้งหลักฐานต่างๆเช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานช่องทาง 

- ประสานการติดตามผ่านระบบตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
- ประสานการก ากับติดตามผ่านการติดตามของผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค 
- พัฒนาระบบการรายงานผ่านระบบ IT 

 5.3 นิเทศติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
ทีมนิเทศ ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน 
ร่วมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ          
โดยสรุปผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
  - จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ฝ่ายงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้ว แต่องค์ประกอบยังไม่ครบถ้วนตามที่ พรบ.ก าหนด 
  - ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและยังไม่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด ตามท่ี พรบ.ก าหนด 
  - การตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ( CDCU) ยังไม่ได้ด าเนินการ แต่มีทีม SRRT ที่ปฏิบัติงาน
สอบสวนโรคในพ้ืนที่ เมื่อพบโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 

6) การจดัท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
ได้ด าเนินการก าหนดเนื้อหา รูปแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 

1) เป็นนโยบายผู้บริหาร 
2) การได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการ /ผู้แทนจากทุกหน่วยงาน 
3) การท างานเป็นทีมที่ดีของคณะท างานกลุ่มขับเคลื่อนภารกิจตามะพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
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ปัญหา อุปสรรค :  
 1) ยังไม่มีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามอนุบัญญัติที่ออกใหม่ ส่งผลให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ
และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 2) ไม่มีงานขับเคลื่อนพ.ร.บ.โรคติดต่อ ระดับเขตรองรับอย่างชัดเจน การประสานงานใช้วิธีประสานงาน
รายบุคคลโดยใช้ความสัมพันธ์เก่า 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  
 1) หน่วยงานหลักเร่งด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอนุบัญญัติ และแนวทางบังคับใช้
กฎหมาย 
 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมการติดตามและประเมินผลการด าเนินการภาพรวมของ 
กรมและกระทรวงฯ   
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8. แผนงานประชากรต่างด้าว มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) ประชุมราชการพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคในกลุ่มประชากรต่างด้าว  ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ส านักโรคติดต่อทั่วไป โดยได้มีการบูรณาการแผน
ด าเนินงานในกลุ่มประชากรต่างด้าว ซึ่งส านักระบาดวิทยาด าเนินการเรื่องความต้องการบริการสาธารณสุข          
ในประชากรต่างด้าว 
 2) ประชุมราชการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมส านักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6  

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชากรต่างด้าว เมื่อวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 

1) มีนโยบายก าหนดกลุ่มประชากรต่างด้าวเป็นกลุ่มพิเศษที่ต้องดูแลเข้าถึงบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน
และครอบคลุม 

2) ได้รับค าแนะน าจาก CIPO และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานประชากรต่างด้าว          
เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินงานเครือข่าย และระบบข้อมูลสุขภาพของประชากรต่างด้าว 
ปัญหา อุปสรรค :  

มีหลายหน่วยงานที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับประชากรต่างด้าวและแยกส่วนในการด าเนินงาน          
ท าให้ขาดศูนย์กลางข้อมูลด้านสุขภาพของประชากรต่างด้าว 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  

ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประชากรต่างด้าวกรมควบคุมโรค เพ่ือให้มีทิศทางในการด าเนินงาน และควรมี
การรวบรวมข้อมูลสุขภาพประชากรต่างด้าวให้เป็นระบบที่ชัดเจน 
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9. การพัฒนางานเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel medicine) มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวอย่างบูรณาการระหว่าง

กรมควบคุมโรคกับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 เป้าหมายเป็นบุคลากร
ทางการแพทย์ที่รับผิดชอบการด าเนินงานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ทั้งจากโรงพยาบาล ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และเครือข่าย
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จ านวน 60 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี 
โดยมีนายแพทย์เจษฏา โชคด ารงสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
และบรรยายพิเศษ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รูปแบบการ
ประชุมประกอบด้วยการบรรยาย เรื่องยุทธศาสตร์การด าเนินงานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
ความรู้พ้ืนฐานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเวชศาสตร์
ป้องกันศึกษา การจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2559 ฐานข้อมูลด้านเวชศาสตร์และโปรแกรม
งานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว การด าเนินงานคลินิกเวขศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และปัญหา
ทางการแพทย์ในคลินิกเวชศาสตร์ หลักการจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และประสบการณ์การ
ด าเนินคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

2) ส ารวจการจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต ได้มีการ
วางแผนน าข้อมูลเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกเ วชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเทีย่ว วันที่ 20 - 23 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี 

3) การพัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ได้ด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาหนังสือค าแนะน าด้านสุขภาพในการเดินทางและท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค ปี 2560 
และจัดท า work Flow ของการจัดท าคู่มือคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
 4) ติดตามการด าเนินงานคลินิกฯ จ านวน 5 แห่ง เมื่อวันที่ 23-27 มกราคม และ 7-10 กุมภาพันธ์ 
และสนับสนุนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานให้กับเครือข่ายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว ได้แก ่รพ.มุกดาหาร รพ.นครพนม รพ.หนองคาย รพ.เชียงของ และศูนย์วัณโรคเขต 1 เชียงใหม่ 
 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20-22 
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล 
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และด่านตรวจคนเข้าเมือง รวม 76 คน 
โดนการประชุมประกอบด้วยการขับเคลื่อนการด าเนินงานจังหวัดสุขภาพชายเเดนและจังหวัดท่องเที่ยว และร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพนักเดินทาง รวมถึงก าหนดมาตรการการด าเนินงานคลินิกเวชศาสตร์      
การเดินทางและท่องเที่ยว ใน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 ด้านบุคลากร มาตรการที่ 2 การสร้างความ
ร่วมมือเครือข่าย มาตรการที่ 3 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และมาตรการที่ 4 ระบบเฝ้าระวัง 
ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 
 1) ผู้บริหารให้ความส าคัญก าหนดเป็นนโยบายกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 2559 และมีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องในปี 2560 

2) เครือข่ายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นภาระกิจใหม่ น่าสนใจ 
3) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเขตติดต่อชายแดน 
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ปัญหา อุปสรรค :  
1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกยังขาดองค์ความรู้เฉพาะด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
2) ระยะเวลาในการออกส ารวจพื้นที่มีจ ากัด ท าให้ต้องมีการรวมพ้ืนที่เป้าหมายที่จะจัดตั้งคลินิกมาประชุม

เชิงปฏิบัติการพร้อมกัน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  

1) ในแผนการพัฒนาปีงบประมาณถัดไป ควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2) ควรมีการปรับกิจกรรมเร่งด่วนส าคัญให้เหมาะสมกับระยะเวลาการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด 
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10. แผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการด าเนินงาน ดังนี้  
 10.1 การพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 เพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 การพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ จ านวน 26 แห่ง ใน 10 จังหวัดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวทางของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (IHR 2005) ซึ่งครอบคลุมสมรรถนะทั้งในภาวะ
ปกติท่ีต้องมีตลอดเวลา และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ านวน 2 รุ่น
โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 37 คน ซึ่งเป็นบุคลากรปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ (เจ้าหน้าที่ใหม่) ที่มีประสบการณ์การ
ท างานด่านควบคุมโรคฯ ไม่เกิน 3 ปี ทั้งในและนอกพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-17 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบรุ๊คไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 43 คน  

2) ถ่ายทอดเกณฑ์และแนวทางการประเมินการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศปี 2560 
เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้ เข้าร่วม
ประชุม 53 คน ประกอบด้วยเจาหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.1 - 12) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (เชียงราย ตรัง สตูล ปัตตานี และ
นราธิวาส) และหน่วยงานในสังกัดส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 

3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาสรรถนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ   
5) สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ เช่น สนับสนุนการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

สนับสนุนสิ่งที่ต้องปรับปรุง พัฒนา ตามผลการประเมินตนเอง 
6) รับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศโดยผู้ประเมินจากภายนอก 

(International Health Regulations (2005) Joint External Evaluation Tool ; IHR-JEE) ผลการประเมิน  
ช่องทางเข้าออกประเทศในภาพรวมของประเทศไทย พบว่า การประเมินผลตัวชี้วัด PoE.1 ช่องทางเข้าออกประเทศ      
มีสมรรถนะในภาวะปกติ ได้คะแนนที่ 4 และ PoE.2 ช่องทางเข้าออกประเทศมีตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ได้คะแนนที่ 3 ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก             
ให้มีการพัฒนาสมรรถนะในภาวะปกติ เรื่องการจัดฝึกอบรมบุคลากรในการตรวจสอบยานพาหนะ ส าหรับในภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขควรเพ่ิมเรื่องการประสานงานในระบบส่งต่อและการขนส่งเพ่ือเคลื่อนย้ายผู้เดินทาง              
ที่เจ็บป่วยจากช่องทางเข้าออกประเทศไปยังสถานบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม ทั้งนี้กรมควบคุมโรค ได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประสาน ผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาการด าเนินงานของช่องทางฯ เช่น 
การพัฒนาระบบประสานการส่งต่อผู้เดินทางที่เจ็บป่วยไปยังสถานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน การพัฒนา
บุคลากรในการตรวจสอบยานพาหนะ เป็นต้น 

7) ติดตามและสนับสนุนให้ช่องทางเข้าออกประเทศ ด าเนินการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
โดยใช้คู่มือการประเมินตนเอง (CCAT) และจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะของช่องทางฯ ส านักโรคติดต่อทั่วไป           
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ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานผลประเมินฯ (Internal audit) ของ สคร. ที่ 1, 2, 5, 8, 10 และ 12 รวมทั้งสิ้น 
26 แห่ง แบ่งเป็น ท่าอากาศยาน 4 แห่ง ท่าเรือ 2 แห่ง และพรมแดน 20 แห่ง (อยู่ในความรับผิดชอบของ             
กรมควบคุมโรค 20 แห่ง และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง) พบว่า มีช่องทางฯ ที่ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมิน (CCAT>50 คะแนน) จ านวน 25 แห่ง (ร้อยละ 96.15) และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 แห่ง 
เนื่องจากสมรรถนะหลักในการประสานงานการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขื้นและการน า
มาตรการต่างๆ มาใช้ (part A) ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประเทศที่ชัดเจน และการแก้ไข
สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสารธารณสุขระหว่างประเทศ PHEIC (Emergency, part BII) 
บุคลากรขาดประสบการณ์ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภายในท่าอากาศยาน และงบประมาณไม่เพียงพอในการ
จัดซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 10.2 การพัฒนางานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวตามแนวทางกรมควบคุมโรคในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
 1) พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว  

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ
ระหว่างกรมควบคุมโรคกับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพ่ือจัดท า
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบปัญหาอุปสรรค โดยมีเครือข่าย  รพ. และสสจ.        
ในพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าร่วมประชุมด้วย 
 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพต้นแบบคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม และมีการศึกษา
ดูงานพ้ืนที่จริงของคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม โดยมี ท่านผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์เกรียงไกร ประเสริฐ และคณะท างานให้การต้อนรับและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของคลินิก 
 2) พัฒนาแนวทางและมาตรฐานการด าเนินงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รวมถึงการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 - ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ป้องกันโรคที่เกี่ยวกับนักเดินทาง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 - จัดท าค าแนะน าด้านสุขภาพในการเดินทางและท่องเที่ยวและเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์          
ผ่านช่องทางต่างๆ 
 - ทบทวน จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และแนวทาง         
การพัฒนานโยบายฯในการวางแผนการด าเนินงานระยะต่อไป 
 - สนับสนุนด้านวิชาการให้กับเครือข่ายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในพื้นที่ 
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 3) ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รวมคลินิกเวชศาสตร์
การเดินทางและท่องเที่ยวของจังหวัดในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2559 -2560              
รวมจ านวน  6 แห่ง ได้แก่  
     3.1) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ จังหวัดสงขลา  
     3.2) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
     3.3) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย 
     3.4) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 
    3.5) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
    3.6) คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวโรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส (จัดตั้งเพ่ิม 
      ในปี 2560) 
 10.3 ความร่วมมือเพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 
(One Health) ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 1) ได้จัดท าโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คน และเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคของพ้ืนที่ลดการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

- ประชุมหารือการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก       
เมื่อวันที ่17-18 พฤศจิการยน 2559 เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก เพ่ือพัฒนาความร่วมมือเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คน เตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และประเมินผลการด าเนินงานของ
จังหวัดในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 70 คน เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ
แผนงาน นักวิชาการ บุคลากรที่รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบา้จาก อ.แม่สอด จังหวัดตาก  

- ประชุมหารือการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
กาญจนบุรี วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ 

- ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญในการติดตามผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจบุรี และจังหวัดตาก 

 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานความร่วมมือโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  เมื่อวันที่ 
23-24 พ.ค.2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา 
และข้อเสนอแนะทางวิชาการในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มเป้าหมายในการประชุมจาก        
3 หน่วยงาน (กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ อปท.) ประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรที่รับผิดชอบงานโรค
พิษสุนัขบ้าจากจังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก  
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    3) ติดตามผลการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 27 ก.ค.
2560 และจัดท าสรุปรายงานการด าเนินงานความร่วมมือโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

10.4 การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในแรงงานประมงต่างด้าวที่ท างานเสี่ยงสูง 
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
     1) จัดท าเอกสารวิชาการ จ านวน 2 เรี่อง ได้แก่  
 - แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมอหิวาตกโรค จ านวน 500 เล่ม 
 - แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมอหิวาตกโรคและโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ 
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวประมง จ านวน 430 เล่ม 
 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการท างานของเครือข่ายเพ่ือลดอหิวาตกโรคในแรงงานประมงต่างด้าว 
เมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2559 โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด ณ จังหวัดสงขลา มีเครือข่ายเข้าร่วม
ด าเนินการ ได้แก่ สคร.12 สสจ.สงขลา สสอ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและอบจ.) ประมงจังหวัด และ
ศูนย์ผู้อภิบาลการเดินทางทางทะเล โดยได้ประเด็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาการระบาดของอหิวาตกโรคในกลุ่มแรงงานประมงต่างด้าว ดังนี้ 

• การรับรู้สถานการณ์ปัญหาการระบาดของอหิวาตกโรคในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558) 
• ผลกระทบที่ส าคัญของการระบาดของโรคต่อการประกอบอาชีพประมง 
• การจัดการหรือด าเนินงานแก้ไขอย่างไรบ้าง เมื่อเกิดการระบาดของโรค 
• การปฏิบัติที่หน่วยงานของท่านด าเนินการเอง 
• การปฏิบัติที่ท่านด าเนินการร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน 
• การปฏิบัติที่ท่านคิดว่าหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนควรด าเนินการ 
• ต้องการการสนับสนุนหรือช่วยเหลือประเด็นใดบ้าง เช่น ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และก าลังคน/        

 หน่วยงานหรือองค์กร 
• ควรมีการติดต่อประสานงานหรือส่งต่อการด าเนินงานกันอย่างไรระหว่างหน่วยงานหรือ 
  องค์กรที่เก่ียวข้อง 
• ความคาดหวังที่มีต่อ (การแก้ไข) ปัญหาการระบาดของโรค 
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานลดอหิวาตกโรคในแรงงานประมงต่างด้าว          

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึงสภาพปัญหาโรคติดต่อในแรงงานประมงต่างด้าวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายให้มีความรู้ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในแรงงานประมงต่างด้าวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ    
ผลการอบรม พบว่า จากการส ารวจความรู้ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องโรค การติดต่อของโรค 
ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาคประชาสังคมมีความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพข้างต้นก่อนส่งแพทย์ และเรื่อง
สิทธิ์การดูแลรักษาแรงงานประมง มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเรื่องสิทธิ์การรักษา และหน่วยงานประมง 
(PIPO) จัดประชุมเพ่ือหารือเรื่องสิทธิ์การเบิกค่ารักษากรณีซื้อบัตรสุขภาพ และเรื่องการป่วยบนเรื่อที่มีการฝาก
ลูกเรือกลับฝั่งเพื่อรักษาแต่ไม่สามารถส่งฝากเรือกลับไปเรือเดิมได้ 
 4) จัดท า(ร่าง)ยุทธศาสตร์ : ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอกภัยจากโรคติดต่อทางอาหารและน้ า โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในปี 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  มีฐานข้อมูลสารสานเทศท่ีเกิดจากการบูรณาการ เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันควบคุม 
   โรคติดต่อจาก อาหารและน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ระบบและกลไก การบริหารจัดการระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่ออาหารและน้ า 
  ที่มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานและครอบคลุมเข้าถึงได้ (ทุกพ้ืนที่ 
           ทุกกลุ่มประชากร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ภาคีเครือข่าย (ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโรคทางเดินอาหารและน้ า) มีศักยภาพและมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 

10.5 การบริหารจัดการแผนบูรณาการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 1) ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายก าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ซึ่งการด าเนินงาน         
ในปีงบประมาณ 2559 กรมควบคุมโรคได้มีบทบาทในการจัดระบบสนับสนุนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนา
จังหวัดชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมายให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน 
IHR 2005 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของด่านควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานให้สามารถ
รองรับโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญ และเตรียมพร้อมรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
องค์กร ส านักโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักการด าเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ         
กรมควบคุมโรค จึงได้จัดการประชุมสรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 และพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2561 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม
ชม เทพยสุวรรณ ส านักโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค (นายแพทย์
สมบัติ แทนประเสริฐสุข) เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ           
ในกรมควบคุมโรคที่ร่วมด าเนินงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ส านักระบาดวิทยา ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สถาบันบ าราศนราดูร 
ส านักวัณโรค ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กองแผนงาน และส านักโรคติดต่อทั่วไป 
วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559         
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และน าเสนอแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 
และร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2561 

 2) จัดท าโครงการประเมินความพร้อมและผลกระทบด้านสาธารณสุข เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยน ารูปแบบการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research 
Design) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผล เพ่ือติดตาม
ประเมินความพร้อมและผลกระทบด้านสาธารณสุข ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สระแก้ว จังหวัดตาก และจังหวัดสงขลา ซึ่งแบ่งกระบวนการประเมินผลออกเป็น 3 ส่วน (1) การประเมินความ
เสี่ยงและแนวโน้มการเกิดโรคและภัยสุขภาพ (2) การประเมินความพร้อมด้านสาธารณสุข และ (3) การประเมินความ
พึงพอใจ และความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ซึ่งได้มีด าเนินงาน ดังนี้ 
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  - การน าเสนอกรอบแนวทางการประเมินและแนวทางการด าเนินงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2560 กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2559 : เพื่อจัดท ากรอบการประเมินความ
พร้อมและผลกระทบด้านสาธารณสุข ในวันที่  21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 5 ชั้น 5 
กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 (ประธานคณะท างาน
ขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจากคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัย  กลุ่มประกันสุขภาพ ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และส านักโรคที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุม  มีมติเห็นชอบในแนวทางและกระบวนการ
ในการติดตามประเมิน และมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนกรอบแนวคิดการประเมินในส่วนที่ 2 และ 3 โดยน า 
6 Building Blocks of A Health System มาปรับใช้แทนกรอบแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพ่ือรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 - 2564 (4R) เพ่ือให้การประเมินผลครบถ้วนในทุกมิติ  
  - การด าเนินงานประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มการเกิดโรคและภัยสุขภาพ โดยมีการด าเนินงาน
ร่วมกับส านักระบาดวิทยา ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และส านักโรคไม่ติดต่อ โดยได้มีการ
ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 เพ่ือพิจารณาระเบียบวิธีการด าเนินงานที่ประชุมได้มีมติให้น า
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ (Health risk analysis) มาใช้ในการประมวลข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือคาดการณ์ศักยภาพและนัยส าคัญของผลกระทบที่คาดว่าอาจเกิดขึ้น น าเข้าสู่การวิเคราะห์จัดอันดับ
ความส าคัญโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มโรค (expert opinion) และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560           
เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 -  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ  2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด
นนทบุรี เข้าประชุมประกอบด้วยเพ่ือประเมินความเสี่ยงกลุ่มโรคติดต่อ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ตาก  และสงขลา และก าหนดมาตรการ เพ่ือการ
วางแผนปฏิบัติงานและการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ   

 ผู้แทนจากส านักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักโรคติดต่อทั่วไป ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ส านักโรคไม่ติดต่อ ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส านักวัณ
โรค ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สถาบันบ าราศนราดูร ส านักงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน  

 ผู้แทนจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี และ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 

 ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สระแก้ว และสงขลา 
 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค 

 ส าหรับการประเมินความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ได้แบ่งกลุ่มระดมสมองโดยมีเกณฑ์การพิจารณา และ
จัดล าดับความส าคัญเพ่ือประเมินความเสี่ยง กลุ่มโรคติดต่อ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ของจังหวัดตาก สระแก้ว และสงขลา สรุปผลดังนี้ 
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 กลุ่มโรคติดต่อ จากการน าแนวทาง Disease Prioritization ของ Centers for Disease Control and 
Prevention, Atlanta, Georgia, United States of America มาประยุกต์ใช้ โดยการประชุมระดมสมองของ
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญปัญหาโรคติดต่อในพ้ืนที่  พบว่าโรคติดต่อที่มีความเสี่ยง        
3 ล าดับแรก ดังนี้ 

ล าดับที่ ตาก สระแก้ว สงขลา 
1 โรควัณโรค โรควัณโรค โรคไข้หวัดนก 
2 โรคคอตีบ โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค 
3 โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า โรคหนองใน 

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับสัมผัสจากสิ่งคุกคามต่อผลของสิ่งคุกคามที่รับสัมผัสต่อการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โอกาส และความ
รุนแรง ดังนี้ 

ประเด็น 
 

ตาก 
(ระดับความเสี่ยง) 

 

สระแก้ว 
(ระดับความเสี่ยง) 

 

สงขลา 
(ระดับความเสี่ยง) 

 
อาชีวอนามัย  
 

- ปัญหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช(9) 
-อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจาก
การขนส่ง (6) 
-บุคลากรสาธารณสุขติดโรควัณ
โรคจากแรงงานข้ามชาติ (3) 

- อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
จากการขนส่ง (9)  
- อุบัติเหตุจากการท างาน (9) 
- ปัญหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช(4) 

-  อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจาก
การขนส่ง (9) 
 - อุบัติเหตุจากการท างาน (6) 
- อุบัติเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี (3) 

อนามัย 
สิ่งแวดล้อม 

-ปัญหาขยะทั่วไป น้ าเสีย(9) 
-ปัญหาหมอกควันจากการเผา
ถ่านจากประเทศเพ่ือนบ้าน(6) 
- ปัญหาขาดแคลนน้ า(6) 
- ปัญหาขยะมือสอง เช่น 
จักรยาน อิเลคโทรนิกส์ (4) 

- ปัญหาขยะทั่วไป น้ าเสีย 
ฝุ่นละออง (6) 
 

- มลพิษจากโรงงาน/น้ าเสีย/ขยะ 
(4) 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ การประเมินความเสี่ยงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากการเกิดโรค         
ไม่ติดต่อใช้ระยะเวลานาน นอกจากนี้ระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มแรงงาน/คนต่างด้าว            
ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการกลุ่มโรคติดต่อเป็นหลัก การให้บริการโรคไม่ติดต่อเป็นการบริการตามระบบปกติ            
ดังนั้นปัญหาของกลุ่มโรคไม่ติดต่อจึงไม่ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน อาจต้องมีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือระบุประเด็นปัญหา             
ที่จะส่งผลต่อการเกิดโรค เพ่ือวางแผนป้องกันโรคต่อไป  
 3) น าเสนอแผนการด าเนินงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ของ
กรมควบคุมโรค ในการประชุมคณะท างานแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
โดยมี นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย CIPO แผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นประธานและจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานฯ รอบ 3 เดือน เสนอส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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 4) จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ โดยนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองธิบดีกรม
ควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม และมีส านักต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ส านักระบาดวิทยา ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่  
สถาบันบ าราศนราดูร ส านักวัณโรค ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส านักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ส านักโรคติดต่อทั่วไปได้ร่วมน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานฯ รอบ 6 เดือน 
และรับฟังนโยบายการด าเนินงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2561 
 5) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมฯและจัดประชุมน าเสนอแผนการด าเนินงานในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2560 ของกรมควบคุมโรค ให้กับกองประเมินผล 2 ส านักงบประมาณ ซึ่งได้ขอ
ความอนุเคราะห์ให้กรมควบคุมโรคน าเสนอข้อมูลเชิงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผล 
ของแผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
 6) สนับสนุนข้อมูลเพ่ิมเติมและตอบข้อซักถาม แก่ส านักงบประมาณ ในการประกอบการพิจารณา        
ค าของบประมาณแผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561 
ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญและมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ         
ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค   

2) ส านักงานป้องกันควบคุมโรค และด่านควบคุมโรค ติดต่อระหว่างประเทศ ให้ความส าคัญและ
สนับสนุนให้บุคลากรด่านควบคุมโรคฯ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการอบรม ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรม
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี

3) หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะ
ช่องทางฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง ให้ความอนุเคราะห์
สถานที่การศึกษาดูงาน พร้อมทั้งวิทยากรร่วมบรรยายความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 4) พ้ืนที่เป้าหมายมีความสนใจในการจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
 5) Chief Integrate Program Officer (CIPO) ของแผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ       
ในการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข และผลักดันให้เกิดการประเมินผล
การด าเนินงานในพ้ืนที่ดังกล่า 
ปัญหา อุปสรรค :  
 1) ช่วงระยะเวลาการจัดการอบรมหลักสูตรอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างการเร่งรัดด าเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายของผู้บริหาร 
ซึ่งให้หน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งด าเนินการและจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ในช่วงวัน 
เวลาใกล้เคียงกัน ส่งผลให้บุคลากรด่านควบคุมโรคฯ หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้    
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 2) ประเภทของด่านควบคุมโรคฯ มีทั้งท่าอากาศยาน ท่าเรือและพรมแดนทางบก การด าเนินงานในบางส่วน
จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเนื้อหาอบรมในบางวิชาอาจยังไม่ครอบคลุมกับด่านควบคุมโรคฯ ทุกประเภท ท าให้ไม่
สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมอบรมบางท่าน 
 3) การพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวที่กรมได้สนับสนุนให้กับพ้ืนที่ยังน้อยมาก       
เมื่อเทียบกับปริมาณผู้เดินทางเข้าออกของจังหวัด 
 4) ยาและวัคซีนบางชนิด เช่น วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ไข้เหลือง ไวรัสตับอักเสบเอ ยังไม่มีให้บริการที่คลินิก
เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนยังต้องการรับประทานยาต้านมาลาเรียด้วย 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  
 1) ควรมีการวางแผนการด าเนนิงานโครงการ ใหส้อดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานโครงการและการเบิกจ่าย
งบประมาณการของผู้บริหาร เพ่ือให้จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม/โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2) ควรมีการอบรมเพ่ิมเติมความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างประเทศ การฝึกปฏิบัติในการตรวจตราสุขาภิบาลยานพาหนะ สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย (น้ า/อาหาร/ส้วม/การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่เป้นของแข็งและของเหลว) การฝึกทักษะ
การใช้เครื่องเทอร์โมสแกน ความรู้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ  และ ควรเพ่ิม
ระยะเวลาการอบรมให้มากข้ึน หรือ มีการจัดการอบรมให้คงวามรู้เฉพาะด้าน เช่นตรวจตราสุขาภิบาลยานพาหนะ 
สุขภิบาลสิ่งแวดล้อมปลอดภัย  การเฝ้าระวัง ควบคุมพาหนะน าโรค เป็นต้น  เพ่ือให้เนื้อหาของการบรรยายอบรม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาปฏิบัติมีความคลอบคลุมกับการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคฯ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการ
จัดฝึกอบรมเพ่ือทบทวนความรู้ และฝึกทักษะการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งบุคลากร          
ที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมและบรรจุใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 3) เมื่อท าการพัฒนาฐานข้อมูลด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศระบบสมบูรณ์แล้วควรมีผู้เชี่ยวชาญ
รับผิดชอบดูแลระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
 4) เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเป็นกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน/รพ.สต.ในพ้ืนที่ชายแดน ให้มีความรู้
ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
 5) ผู้บริหารมีนโยบายให้ทบทวนแผนการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้านเวชศาสตร์
การเดินทางและท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคส าหรับนักเดินทางและท่องเที่ยว  
ซึ่งเป็นบทบาทที่ส าคัญของกรมควบคุมโรคด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มากกว่าการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกฯ 
 6) ให้ค าแนะน าและสนับสนุนคลินิกคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวฯ ให้มีการบริการวัคซีน
และยาที่จ าเป็นส าหรับผู้เดินทางให้ครบถ้วน 
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11.  การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการบริหารจัดการคลังวัคซีนส ารองเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน         
กรมควบคุมโรค มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 1) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ ได้แก่ 

 1.1 น้ ายาเพิ่มจ านวนสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR และตรวจหาล าดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรค
หัด-หัดเยอรมัน 10 กล่อง ราคาต่อหน่วย 23,800 บาท รวมเป็นเงิน 238,000 บาท ได้ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธี   
ตกลงราคา เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ปัจจุบันได้ด าเนินการตรวจรับของเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 
 1.2 น้ ายาสกัดสารพันธุกรรมของโรคไวรัสหัด-หัดเยอรมัน 5 กล่อง ราคาต่อหน่วย 53 ,000บาท  
รวมเป็นเงิน 265,000 บาท  ได้ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 
ปัจจุบันได้ด าเนินการตรวจรับของเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559   
 1.3 ชุดsupplement 26 กล่อง ราคาต่อหน่วย 5,900 บาท รวมเป็นเงิน 153,400 บาท ได้ด าเนินการ
จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ปัจจุบันได้ด าเนินการตรวจรับของเรียบร้อยแล้ว 
 1.4 ชุดน้ ายาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด 52 ชุด ราคาต่อหน่วย  17,800บาท รวมเป็นเงิน 925,600 
บาท ไดด้ าเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ปัจจุบันได้ตรวจรับของเรียบร้อยแล้ว 
 1.5 ชุดน้ ายาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน 52 ชุด ราคาต่อหน่วย 19,000 บาท รวมเป็นเงิน 
988,000 บาท ได้ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ปัจจุบันได้ตรวจรับของ
เรียบร้อยแล้ว 
 1.6 Viral Transport medium จ านวน 800 หลอด ราคาต่อหน่วย 120 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 บาท 
ได้ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาเดือน ต.ค.59 ปัจจุบันด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และสินค้ามาส่งแล้วเดือน 
ม.ค.60 (หลังลงนามในสัญญาไม่เกิน 30 วัน) 
 1.7 ชุดรีฟิลตรวจหาและนับไข่หนอนพยาธิ จ านวน 1,890 ชุดราคาต่อหน่วย 815.026 บาท         
รวมเป็นเงิน 1,540,400 บาท ได้ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาเดือน ต.ค.59 ปัจจุบันด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว และสินค้ามาส่ง 19 ม.ค.60 
 1.8 ตลับเก็บอุจจาระตรวจหาหนอนพยาธิ จ านวน 180,000 ตลับ ราคาต่อหน่วย 1.25 บาท             
รวมเป็นเงิน 225,000 บาท ได้ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาเดือน ต.ค.59 ปัจจุบันด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
และสินค้ามาส่ง 19 ม.ค.60 
 1.9 วัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคฯให้ทีมปฏิบัติงานโครงการฯ และ
ส าหรับตรวจหาพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีModified Kato Katzฯ จ านวน 37 รายการ ราคาต่อหน่วย 49,781.08 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,841,900 บาท ได้ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาเดือน ต.ค.59 ปัจจุบันด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
และสินค้ามาส่ง 19 ม.ค.60 
 1.10 สไลด์ถาวรตัวอย่างไข่และหนอนพยาธิ จ านวน 15 ชุด ราคาต่อหน่วย 2,900 บาท รวมเป็นเงิน 
43,500 บาท เริ่มด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาเม่ือ ต.ค.59 ปัจจุบันด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และสินค้ามา
ส่ง 19 ม.ค.60    
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 2) จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค จ านวน 8 รายการ ได้แก่ 
 2.1 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูมและหัดเยอรมัน (MMR) 1,000 โด๊ส ราคาต่อหน่วย 180 บาท 

รวมเป็นเงิน 180,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 59 ปัจจุบันด าเนินการ
จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว  

 2.2 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซีกโลกใต้ 405,000 โด๊ส ราคาต่อหน่วย 105 บาท           
รวมเป็นเงิน 42,525,000 บาท โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.59 เปิดซองพิจารณาผลวันที่ 29 พ.ย.59 
ได้ราคา 102.52 บาทต่อโด๊ส มูลค่า 41,520,600 บาท ประหยัด 1,004,400 บาท 

 2.3 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซีกโลกเหนือ  20,000 โด๊ส ราคาต่อหน่วย 120 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.59 เปิดซองพิจารณาผลวันที่ 21 พ.ย.
59 ไดร้าคา 114 บาทต่อโด๊ส มูลค่า 2,280,000 บาท ประหยัด 120,000 บาท 

 2.4 ค่าจ้างจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซีกโลกใต้ จ านวน 405 ,000 บาท ราคาต่อ
หน่วย 4.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,822,500 บาท ได้เริ่มด าเนินการจัดจ้างเดือน ต.ค.59 ซึ่งได้ด าเนินการ
พิจารณาผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.59 

 2.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น 10,000 โด๊ส ราคาต่อหน่วย 800 บาท รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท 
เริ่มด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา เดือน ต.ค.59 ปัจจุบันได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้ราคา 236.80 บาท
ต่อโด๊ส มูลค่ารวม 2,368,000 บาท ประหยัด 5,632,000 บาท  

 2.6 วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง 11,000 โด๊ส ราคาต่อหน่วย 700 บาท รวมเป็นเงิน 7,700,000 บาท 
เริ่มด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเนื่องจากมีบริษัทเดียว เดือน ต.ค.59 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้ราคา 770 บาท
ต่อโด๊ส มูลค่ารวม 8,470,000 บาท สูงจากวงเงิน 770,000 บาท  

 2.7 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า (Rota) จ านวน 6,300 คอร์ส ราคาต่อหน่วย 800 บาท       
รวมเป็นเงิน 5,040,000 บาท ได้เริ่มด าเนินการ 27 ต.ค.59 โดยวิธีประกวดราคา ปัจจุบันด าเนินการเปิดซอง
พิจารณาผลแล้วเมื่อ 25 พ.ย.59 ได้ราคา 549.96 บาทต่อคอร์ส มูลค่า 3,467,748 บาท ประหยัด 
1,572,252 บาท  

 2.8 วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค จ านวน 7 ,000 โด๊ส ราคาต่อหน่วย 450 บาท รวมเป็นเงิน
3,150,000 บาท ได้เริ่มด าเนินการ 26 ต.ค. โดยวิธีประกวดราคา ปัจจุบันด าเนินการเปิดซองพิจารณาผลแล้ว
เมื่อ 1 ธ.ค.59 ได้ราคา 250 บาทต่อโด๊ส มูลค่า 1,750,000 บาท ประหยัด 1,400,000 บาท  
 3) จัดซื้อยา จ านวน 6 รายการ ได้แก่ 

 3.1 ยาชุดเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรค จ านวน 25,000 ชุด ราคาต่อหน่วย 130 บาท รวมเป็นเงิน
3,250,000 บาท จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษจาก GPO เริ่มด าเนินการเดือน ต.ค.59 และได้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 3.2 ยา Albendazole suspension 20 ml จ านวน 20,000 ขวด ราคาต่อหน่วย 12 บาท       
รวมเป็นเงิน 240,000 บาท ได้ด าเนินการแล้วโดยวิธีกรณีพิเศษ 

 3.3 ยา Albendazole Tablet 200 มก จ านวน 551,700 เม็ด ราคาต่อหน่วย 2.50บาท รวมเป็นเงิน 
1,379,250 บาท ได้ด าเนนิการแล้วโดยวิธีกรณีพิเศษ  

 3.4 ยา Metronidazole Tablet 200 มก จ านวน 129,500 เม็ด ราคาต่อหน่วย 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 
64,750 บาท ด าเนินการแล้วโดยวิธีตกลงราคา  
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 3.5 ยา Praziquantel Tablet 600 มก จ านวน 498,400 เม็ด ราคาต่อหน่วย 4.50 บาท           
รวมเป็นเงิน 2,242,800 บาท ได้เริ่มด าเนินการจัดซื้อ 17 ต.ค.59 โดยวิธีประกวดราคา และยาได้มาส่งที่กรม
ควบคุมโรคเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ธ.ค.59 

 3.6 ผงน้ าตาลเกลือแร่ (ORS) จ านวน 7,000 ซอง ราคาต่อหน่วย  2.50 บาท รวมเป็นเงิน 
17,500 บาท ได้ด าเนินการแล้วโดยวิธีกรณีพิเศษ  
 4) จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจ านวน 4 รายการ ได้แก่ 

    4.1 อุปกรณป์้องกันร่างกาย (PPE) 12 รายการ งบประมาณ 6,414,000 บาท  
 4.2 คลอรีนเม็ด 2.5 กรัม จ านวน 100,000 เม็ด ราคาต่อหน่วย 5 บาท  รวมเป็นเงิน 500,000 บาท 

ได้เริ่มด าเนินการจัดซื้อวันที่ 3 ต.ค.59 อนุมัติสั่งซื้อ 6 ต.ค.59 และได้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ววันที่ 17 พ.ย.59 
 4.3 เจลล้างมือ 50 กรัม จ านวน 45,000 หลอด ราคาต่อหน่วย  22 บาท รวมเป็นเงิน 990,000 บาท 

โดยวิธีกรณีพิเศษ เริ่มด าเนินการจัดซื้อ ต.ค.59 จาก GPO โดยได้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
 4.4 รองเท้าป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส จ านวน 2,520 คู่ ราคาต่อหน่วย 198.02 บาท รวมเป็นเงิน 

499,000 บาท เริ่มด าเนินการจัดซื้อเดือน ต.ค.59 โดยสินค้าได้มาส่งที่กรมควบคุมโรคแล้วเดือน พ.ย.59 
การบ ารุงรักษาคลังเวชภัณฑ์และการบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น ได้ด าเนินการ 
1) จัดส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า ให้กับพ้ืนทีเ่ป้าหมายน าร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 

11 โรงพยาบาล และจังหวัดสุโขทัย จ านวน 9 โรงพยาบาล โดยไดจ้ัดส่งทุกเดือน รวมทั้งหมด 60 หน่วยงาน 
2) จัดส่งเวชภัณฑ์เพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เป้าหมายหลัก คือ จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

โดยเฉพาะจังหวัดในเขต สคร.5 11 และ 12 ได้แก่ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราช 
สุราษฏร์ธานี พัทลุง และสงขลา เป็นต้น ซึ่งรวมแล้วมากกว่า 50 หน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุน 
 การประชุมคณะกรรมการในการจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคา e-bidding  
 ในปีงบประมาณ 2560 ส านักโรคติดต่อทั่วไปได้มีการจัดซื้อวัคซีนและยาโดยวิธีประกวดราคา (e-
bidding) จ านวน 7 รายการ โดยแต่ละรายการจะมีการประชุมคณะกรรมการในการจัดซื้อวัคซีนและยา จ านวน 2 ครั้ง 
คือ คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา ซึ่งวัคซีนและยาที่ได้
ด าเนินจัดซื้อโดยวิธีดังกล่าว ได้แก่ 
 1) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซีกโลกเหนือ 
 2) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซีกโลกใต้ 

3) วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า 
4) วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค 
5) ยาป้องกันโรคหนอนพยาธิ Praziquantel Tablet 600 mg. 
6) วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น 

 7) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE)  
ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 

1) มีการจัดท าแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน โดยมีการก าหนดคณะกรรมการ วันเวลา
ด าเนินการในแต่ละข้ันตอน  

2) มีการประสานงานที่ดี และเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่จัดส่งและหน่วยงานผู้รับ 
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3) มีระบบการบริหารจัดการ Logistic ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดการขนส่ง 
ปัญหา อุปสรรค :  

1) มีบริษัทผู้ท าการขายน้อยราย ท าให้เกิดการแข่งขันต่ า ส่งผลในราคาสินค้าสูง 
2) คณะกรรมการการฯ ติดภารกิจ ท าให้องค์ประชุมไม่ครบ อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าได้ 
3) บุคลากร และพาหนะจัดส่งวัคซีนและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ในกรณีตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  

1) สนับสนุนบุคลากร และพาหนะส าหรับการจัดส่งที่เพียงพอ โดยเฉพาะกรณีตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขอย่างเร่งด่วน 

2) ควรมีระบบการประสานงานคณะกรรมการล่วงหน้า เพ่ือให้ครบองค์ประชุม 
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12. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ส านักโรคติดต่อทั่วไป ปี 2560 ได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) งานแผนงานและประเมินผล 
  1.1 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
 1.1.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักโรคติดต่อทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย                  
9 โครงการร่มใหญ่ 23 โครงการย่อย ภายใต้ผลผลิตที่ 1(1.1) 2(2.2/2.4) 3(3.1/3.2) 6(6.1) 7(7.1)           
และ 11(11.1) และ 16 (16.1) รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งสิ้น 122 ,006,400 บาท แบ่งเป็น          
งบด าเนินงานโครงการ จ านวน 28,849,800 บาท และค่ายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา จ านวน 93,156,600 บาท  
 1.1.2 ส านักโรคติดต่อทั่วไปได้มีการบริหารจัดการโครงการ/งบประมาณ โดยการปรับแผน           
โอนงบประมาณให้กับหน่วยงานภายนอก และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 121 รายการ แบ่งเป็น 
 - ปรับแผนภายในโครงการ/ระหว่างโครงการแต่ภายใต้กิจกรรมหลักเดียวกัน 96 รายการ 
 - โอนงบประมาณให้กับหน่วยงานอ่ืน ได้แก่  ส านักงานป้องกันควบคุมโรค สถาบันบ าราศนาราดูร 
ศูนยก์ฎหมาย ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 10 รายการ
 - ของบประมาณส่วนกลางกรม/ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 14 รายการ 

1.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2560          
เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์           
เพ่ือประสานแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างส านักโรคติดต่อทั่ วไป และส านักงานป้องกันควบคุมโรค        
ตามเป้าหมาย มาตรการ ของแผนงานควบคุมโรคติดต่อ และจุดเน้นที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2560 และเพ่ือระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอต่อการ
พัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 90 คน (แผนที่ก าหนดไว้ 
คือ 80 คน) ประกอบด้วย บุคลากรส านักโรคติดต่อทั่วไป (ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่ม และ
นักวิชาการสาธารณสุข) บุคลากรจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 -12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
และศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค  

1.1.4 ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร พ.ศ. 2560 หมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ โดยได้ก าหนดประเด็นมุ่งเน้นด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการและโอกาสในการปรับปรุง และจัดท า
แผนปรับปรุงองค์กร หมวด 2 ดังนี้ 

 ชื่อแผนปรับปรุง : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กรด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

 วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการป้องกันควบคุมโรค 
และประสานแนวทางการด าเนินงาน และเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
         2) เพ่ือพัฒนากระบวนการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการเพ่ือทบทวนและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักโรคติดต่อทั่วไป 

 ผลการด าเนินงาน : สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 1) จัดประชุม     
เชิงปฏิบัติการบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2560 2) การถ่ายทอด      
แนวทางการติดตามประเมินผลการ ด าเนินงานของหน่วยงาน 3) ติดตามการด าเนินงานรอบ 6, 
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9 และ 12  เดือน และ 4) จัดท าสรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 รวมถึงจัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ติดตามการด าเนินงาน  

1.1.5 เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งกรมควบคุมโรค 
ได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพ่ือให้หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560          
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (รหัส SP 7) โดยส านัก
โรคติดต่อทั่วไปมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  
 - โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 
(ผลผลิตที่ 6 กิจกรรมหลักท่ี 6.1)   
 - โครงการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก (ผลผลิตที่ 7 
กิจกรรมหลักท่ี 7.1)  
 - โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพ่ือรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส านักโรคติดต่อทั่วไป (ผลผลิตที่ 11 กิจกรรมหลักท่ี 11.1)  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จึงได้จัดประชุมหารือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เพ่ือเชิญ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ          
ได้รับผิดชอบโครงการย่อยที่ 5 การบริหารจัดการแผนบูรณาการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน         
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ในภาพรวมส านักโรคติดต่อทั่วไปได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง          
ของทั้ง 3 โครงการ โดยผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน ทุกโครงการสามารถด าเนินการ        
ได้ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด 
 1.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของส านักโรคติดต่อทั่วไป  
 1.2.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักโรคติดต่อทั่วไป
ปีงบประมาณ 2560 โดยผลการตรวจประเมินฯ ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4.8559  

มิติ น้ าหนัก (ร้อยละ) ค่าคะแนน 
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 60 4.7889 
มิติที่ ๒ : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 10 4.8736 
มิติที่ ๓ : มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

10 5.0000 

มิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร 20 4.9813 
ค่าคะแนนที่ได้ 100 4.8570 

 1.2.2 จัดท ากรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 
14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ส านักโรคติดต่อทั่วไป ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เพ่ือใช้ประกอบการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน           
กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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 1.2.3 สร้างตัวชี้วัดส านักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบบริหารจัดการ           
เชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM : ESM) จ านวน 49 ตัวชี้วัด และจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดเพ่ือประกอบค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ส านักโรคติดต่อทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 1.2.4 ติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักโรคติดต่อทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน เพ่ือให้ผู้ก ากับ และผู้จัดเก็บตัวชี้วัดรายงานผลความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของ
ของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค และตัวชี้วัด
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณที่ถ่ายทอดให้ส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
 1.2.5 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส านักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM : ESM) จ านวน 49 ตัวชี้วัด รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ภายในวันที่ 
25 ของเดือนสิ้นไตรมาส  
 1.2.6 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในส่วนที่
ส านักโรคติดต่อทั่วไปรับผิดชอบ ตัวชี้วัดร้อยละของต าบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชด าริ) 
ส่งให้แก่กลุ่มพัฒนาระบบริหาร กรมควบคุมโรค  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของต าบลในการคัดกรอง
โรคพยาธิใบไม้ตับ 

5 เดือน 
ร้อยละ 14 (30 ต าบล) 

ร้อยละ 30.14  
(63ต าบล) 

10 เดือน 
ร้อยละ 65.5 (137 ต าบล) 

ร้อยละ 79.43 
 (166 ต าบล) 

12 เดือน 
ร้อยละ 80 (168 ต าบล) 

ร้อยละ 96.18 
 (201 ต าบล) 

 
1.3 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 เสนอแผนค าของบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
       1.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์บูรณาการระดับประเทศพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
  - กลุ่มปฐมวัย : ภายใต้โครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  
  - กลุ่มวัยเรียน : แบ่งเปน็โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า และโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ถิ่น
ทุรกันดารและพ้ืนที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ ปี 2561  
  - กลุ่มวัยท างาน : ภายใต้โครงการก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็นพระ
ราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาตามภารกิจของกรมควบคุมโรค 
       1.3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับส านักโรคติดต่อ
ทั่วไป จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 
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  - โครงการพัฒนาเครือข่ายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  
  - โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในแรงงานประมงต่างด้าวที่ท างาน
เสี่ยงสูง ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  - โครงการพัฒนาระบบส่งต่อข้ามแดน กลุ่มประชากรต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  - โครงการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  
  - โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพ
หนึ่งเดียว (One Health) ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ร่วมกับส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่) 
       1.3.3 แผนค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักโรคติดต่อทั่วไป         
(งานตามภารกิจ) ประกอบด้วย 7 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการบริหารจัดการการส่งก าลังบ ารุงเวชภัณฑ์และวัคซีน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561 
- โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญ ติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
- โครงการเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี ค.ศ.2020 
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วาระแห่งชาติตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
- โครงการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และ

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- โครงการพัฒนาเครือข่ายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน   

       1.3.4 แผนค าของบลงทุนส านักโรคติดต่อทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทครุภัณฑ์        
ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 23 รายการ วงเงิน 3,175,370 บาท 
 1.3.5 จัดท าค าชี้แจงการเสนอค าของบประมาณประจ าปี 2561 เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของ
ส านักงบประมาณ ภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ได้แก่ โครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก 
ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร
และพ้ืนที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ ปี 2561 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า และโครงการก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 
พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตามภารกิจของ        
กรมควบคุมโรค 
 1.3.7 จัดท าแบบฟอร์มแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกราย 
สคร. แผนงานยุทธศาสตร์บูรณาการพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมควบคุมโรค แยกงบประมาณส่วนกลาง
และสคร. วงเงิน ได้แก่ โครงการพัฒนาเครือข่ายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  สู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการพัฒนางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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และโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณ 73,130,900 บาท 

1.4 สนับสนุนการด าเนินงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งของแผนงานโรค (RDCP) 
 1.4.1 ประสานแผนงานควบคุมโรคของส านักโรคติดต่อทั่วไป ประกอบด้วย แผนงานควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า แผนงานควบคุมโรคอาหารและน้ า และแผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ  เพ่ือรวบรวมแผนพัฒนาความ
เข้มแข็งของแผนงานโรค (RDCP) และจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 
เพ่ือเสนอผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาแผนงานต่อไป 
 1.4.2 เป็นผู้ประสานหลักในเรื่องการพัฒนางานวิจัยของ Cluster CD ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยจัดประชุมหารือเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ส านักโรคติดต่อทั่วไป และวางแนวทางขับเคลื่อนการ
พัฒนางานวิจัยของ Cluster CD เพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในเวทีการประชุมกลุ่มแผนงานควบคุม
โรคติดต่อ (Cluster CD) เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ประจ าทุกเดือน 
 2. งานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
 2.1 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ปี 2560 

 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและคณะท างานรายหมวด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (ค าสั่งส านักโรคติดต่อทั่วไป ที่ 96/ 2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559) 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
ปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป วิทยากรโดย อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ บริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จ ากัด  

 จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์กร ส านักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 

 ประเมินองค์กรด้วยตนเองและจัดท าแผนปรับปรุงองค์กร ส านักโรคติดต่อทั่วไป  ปีงบประมาณ 
2560 (หมวด 1-6) ตามโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ที่พบ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการที่ส าคัญ ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่าของส านักโรคติดต่อทั่วไป วิทยากรโดย อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์   
บริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จ ากัด จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 -7 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมชม 
เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 -8 มิ.ย. 60 ณ ทับขวัญ รีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดนนทบุรี  

หมวด โอกาสในการปรับปรุง ชื่อแผนปรับปรุง 
1 LD2(D) แผนส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร 
2 SP4(R/I) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านการวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์ ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
3 CS2(A) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ก่อนไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้รับบริการออกใบรับรองแหล่งผลิต
แหล่งก าเนิดอาหารปลอดโรค 

4 IT1 (R/I), IT2 (D) + (R/I) 
และ IT3 (D/L) + (R/I) 

การปรับปรุงระบบการวัดผลการด าเนินงานของส านักโรคติดต่อ
ทั่วไป 
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หมวด โอกาสในการปรับปรุง ชื่อแผนปรับปรุง 
5 HR1 (R/I), HR2 (D,R/I), 

HR3 (D,R/I) และ HR4 
(A,R/I) 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักโรคติดต่อทั่วไป                  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6 PM1(D/R/I) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการท างานที่ส าคัญ                
ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่าของส านักโรคติดต่อทั่วไป 

 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดตามผลลัพธ์หมวด 7 แสดงดังนี้ 

 มิติที่ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ผลการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด RM 1 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กร 

ร้อยละ 92.08 

ตัวชี้วัด RM 2 
 

ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มิติที่ 1ด้าน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 98.95 

 มิติที่ 7.2  ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตัวชี้วัด RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 83.68 

  มิติที่ 7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
ตัวชี้วัด RM 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัด RM 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร ร้อยละ 100 
 มิติที่ 7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดูแลส่วนราชการ  

ตัวชี้วัด RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) 5 

ตัวชี้วัด RM 7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์การของผู้บริหาร ร้อยละ 70.41 
 มิติที่ 7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต  

ตัวชี้วัด RM 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 99.35 
 มิติที่ 7.6  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ  

ตัวชี้วัด RM 9 
ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของกระบวนการที่ส าคัญ 

ร้อยละ 98.10 

ตัวชี้วัด RM 10 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 

ร้อยละ 100 
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 2.2 การด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ประเมินสถานภาพการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  

 จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2560 และด าเนินการ 
ตามแผน สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านโครงสร้าง/การบริหารก าลังคน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
1. ทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังบุคลากรตามแนวทางกรมควบคุมโรค 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานบริหารงานบุคคล พิจารณามอบหมาย  /จ่้งีา่ีาเ่คจง่คสำ่คย ทดอจ 

 (หีดร่บหิ้จอบจาบำารสจดาหบดาง่ค /่ณคำรรมำารบริหารจาบบก่่ค  )สรกจร่้ำาร เรรหา  /บรรจกบก่คาำรสพคคอง้รงบ
งีารหบกจ กาจ จ่้งีาท่้บงอบำารปฏิบ่งิจาบทอจำรคบ บำารบริหารจาบบก่่ค 

3. ทบทวนใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) โดยจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนการจัดท าใบ
ก าหนดหน้าที่งาน ให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
1. หลักสูตร “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้น า” ขออนุมัติบุคลากรกลุ่มผู้บริหารของ

หน่วยงาน ทอจหบก ยจาบ ปรคำอบ้ด ย รอจหีดอีาบ ยำาร ห่ หบดาำคกกม รคคทดาราจำารรค้่บจีาบาญำารพิสศษ เข้า
รับการอบรม จ านวน 2 หลักสูตร จัดโดย ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังนี้  

- หลักสูตร “ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน” รุ่นที่ 76 จ านวน 5 คน 
และรุ่นที่ 77 จ านวน 2 คน ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ  

- หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 2 จ านวน 14 คน ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต 
ดอนเมือง 

2. หลักสูตร “เทคนิคการวางแผนงาน ติดตามและประเมินผล” จัดท าขอบเขตเนื้อหาและประสาน
หน่วยงานจัดฝึกอบรม ได้แก่ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนและประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 
17-18 กรกฎาคม 2560 มีบุคลากรได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการประเภทวิชาการ และ
พนักงานราชการสายงานหลัก หรือผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 26 คน 

3. หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Office version 2013”จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้
งาน Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint) แบบเบื้องต้น หลักสูตรละ 1 วัน ในวันที่ 22-24 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ผู้เข้าอบรม 3 หลักสูตร รวม 99 ราย 

4. หลักสูตร "กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ"  จัดอบรมใน
วันที่ 12 ก.ค.60 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ผู้เข้าอบรมจ านวน 50 คน 

5. สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรม และประชุมวิชาการกับหน่วยงานภายนอกโดยการพิจารณาจาก
หัวหน้ากลุ่ม เพื่อการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานจ านวน 41 ราย 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและบุคลากร ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
1. จัดประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ส านักโรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 43 คน 
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2. จัดประชุมชี้แจงวิธีการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป รอบที่ 1/2560 ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ 

ด้านการเสริมสร้างความผาสุก / ความผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง “การเสริมสร้างความผูกพันของ

บุคลากรต่อองค์กร ส านักโรคติดต่อทั่วไป” ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 120 คน กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง..ความผูกพันจากรุ่น…สู่รุ่น”
โดยอดีตผู้บริหารส านักฯและการบอกเล่า “360 องศาความคิด เพ่ือผลสัมฤทธิ์ และความสุขในการท างาน”            
จากบุคลากรในสังกัด 

- จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส านักโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง “สานต่อ
ความผูกพัน วัฒนธรรม GCD” จัดกิจกรรมในวันที่ 25 กันยายน 2560ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับของส านักโรคติดต่อทั่วไป และข้าราชการบ านาญ รวมจ านวน 200 คน 
กิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายเรื่อง “สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยวัฒนธรรม GCD” กิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 
“เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส านักโรคติดต่อทั่วไป” และพิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการท างานของบุคลากรและภาวะสุขภาพที่ดี จากการประเมินความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานโดยภาพรวม บุคลากรส านักโรคติดต่อทั่วไปมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 คะแนน ซึ่งหมายความถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 3. กิจกรรม 5 ส.ของหน่วยงาน ส านักฯ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 
และกิจกรรม "5ส" เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และรับการตรวจประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน จาก
ส านักเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ         

จ่้ำิจำรรมภายใงดโ่รจำารเกจสเริมำารปฏิบ่งิงามปรคม คจริยธรรมทดาราจำารพคสรคอบ รคคสเริมเรดาจ่ าม
โปรกจใเใบำารปฏิบ่งิราจำารำรม่ บ่กมโร่ เีาบ่ำโร่งิ้งกอง่ค ไป อางิ เบ่บเบกบบก่คาำรสทดารก มำิจำรรม         
ง่ำบางรงกำ ่บศกำร์รรำทอจส้คอบ จ่้ำิจำรรมงกำ ่บพกธ สจกบ ำิจำรรมปรค้ิษฐ์้อำไมดจ่บงบ์ สป็บงดบ จ่้งีา่ีกมคอ
ปฏิบ่งิจาบงามำรคบ บจาบง่คเีา่่ญ สพคคอใหดสำิ้มางรฐาบใบำารปฏิบ่งิจาบ  จ่้ำิจำรรมใหด่ ามรีดรำกบก่คาำร         
ใบเีาบ่ำโร่งิ้งกอง่ค ไป สรคคอจำารสบิำ่กาใจดจกายใบำารส้ิบงาจรคค่กาใจดจกายใบำารอบรม สพคคอป้อจำ่บำารงกจริงรคค
ปรคพฤงิมิจอบทอจบก่คาำร 

2. สรรหาและยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบของหน่วยงาน ประกอบด้วย บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม 
จริยธรรมกรมควบคุมโรค ข้าราชการพลเรือนดีเด่น บุคลากรดีเด่นของกรมควบคุมโรค และจัดเวทีให้บุคลากร
ต้นแบบได้ถ่ายทอดแนวคิดการท างานและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ ๑๒ 
เดือนสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผนที่ระบุไว้ทุกกิจกรรมจ านวน 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
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จ านวนกิจกรรมทั้งหมดที่ระบุไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายของตวัชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

 การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ด้านการสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร ผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน โดยสรุปดังนี้  

1. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลการประเมินความ        
พึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรระดับกรม และระดับหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เท่ากับ 
2.92 และ 2.94 คะแนน ตามล าดับ  

2.  ส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมควบคุม
โรคด้านนโยบาย (Policy) และด้านกระบวนการ (Process) มีค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับพึงพอใจ           
ปานกลาง เท่ากับ 3.24 คะแนนส าหรับด้านบุคลากร (People) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง
เช่นเดียวกัน เท่ากับ 3.31 คะแนน ส่วนผลการส ารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
กรมควบคุมโรค มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.13 คะแนน  

3. ประเมินความสุขและความผูกพันของบุคลากรส านักโรคติดต่อทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2560  
ผลการประเมินพบว่าบุคลากรส านักโรคติดต่อทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพรวม 62.8 คะแนน (50.00 - 
74.99) อยู่ในเกณฑ์ระดับ “มีความสุข” ผลการประเมินความผูกพันในองค์กร พบว่าบุคลากรส านักโรคติดต่อ
ทั่วไปมีคะแนนเฉลี่ยความผูกพันรวม 63.0 (50.00 - 74.99) อยู่เกณฑ์ระดับ “มีความผูกพัน”โดยสามารถ
เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละมิติเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความภูมิใจในงานที่ท า (Strive) 69.4 คะแนน 
รองลงมาคือ การพูดถึงองค์การในทางบวก (Say) 61.7 คะแนน และความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร (Stay) 
เท่ากับ 58.1 คะแนน 

3. งานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
3.1  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และประชุมครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค เพ่ือพิจารณา
การพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของส านักโรคติดต่อทั่วไป รวมถึงพิจารณาและก าหนด     
แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดซื้อ จัดหา และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และเรื่องอ่ืนๆ        
ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การจัดท ารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท หรือที่เรียกกัน
โดยย่อว่า “รายงาน 5 ล้าน” ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ได้ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์ของส านักโรคติดต่อทั่วไปให้มีรายละเอียดที่เป็นปัจจุบันแล้ว 
 2) คณะท างานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักโรคติดต่อทั่วไป         
ได้จัดท าแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จ านวน 6 แนวปฏิบัติ รวมทั้งการ
จัดท าแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินและการซ้อมแผนดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีการ
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ประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ และเจ้าหน้าที่งานพัสดุและ
ยานพาหนะ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาคาร 5 ชั้น 5 
กรมควบคุมโรค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ฐานข้อมูลมีความครบถ้วน ครอบคลุมความต้องการน าไปใช้ประโยชน์ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 3) เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมู ล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันหลายครั้ง เนื่องจาก 1) ได้รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่จากศูนย์
สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จ านวน 4 เครื่อง และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (PC : Personal Computer) จ านวน 8 เครื่อง และ 2) สนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บุคลากรบรรจุใหม่/โอน/ย้าย อย่างน้อย 4 ราย รวมทั้งมีการรับคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุดหรือ
เสียหายใช้งานไม่ได้ตามปกติและต้องสนับสนุนเครื่องทดแทน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับรหัสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใน
ฐานข้อมูลเพื่อให้ตรงกับชื่อของผู้ครอบครองใช้งานรายใหม่ นอกจากนี้ บางกลุ่มงานขอย้ายที่ตั้งโต๊ะท างาน จึงต้อง
ปรับจุดเชื่อมต่อระบบ LAN (Local Area Network) หรือขอติดตั้งสาย LAN เพ่ิมเติมในห้องปฏิบัติการเพ่ือ
สามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย ส าหรับใช้ในการอบรมเจ้าหน้าที่หรือเพ่ือการศึกษาดูงานของนักศึกษาแพทย์จาก
ต่างประเทศ นอกเหนือจากภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักโรคติดต่อทั่วไปแล้ว เจ้าหน้าที่
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ยังให้ความอนุเคราะห์แก่กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน เช่น การ
ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และให้การสนับสนุนเครื่องส ารองไฟเพ่ือทดแทนเครื่องที่ช ารุด เป็นต้น ในส่วนของงาน
บริการ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร
บรรจุใหม่/โอน/ย้าย เกี่ยวกับการสมัครใช้ระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เพ่ือเข้าใช้งานระบบ
เครือข่ายของกรมควบคุมโรคด้วย 
 4) ด าเนินการสอบถามความต้องการของบุคลากร (Need Assessment) ในการเข้ารับการอบรม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ตามที่ส านักโรคติดต่อทั่วไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (PC) และเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด
พกพา (Notebook) จ านวนหนึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งโปรแกรมที่ถูกติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ 
Microsoft Office 2013 เป็น version ที่บุคลากรไม่คุ้นเคย ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ดังนั้น        
ในปีงบประมาณ 2560 งานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ จึงจัดการอบรมเรื่องดังกล่าว จ านวน 
2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน คือ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ 
อาคาร 3 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 ของจ านวน
บุคลากรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและสามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย (Internet) 
 5) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Office 2013 (Word, Excel, 
PowerPoint) แบบเบื้องต้น เมื่อวันที่ 22 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 
ชั้น 5 ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค มีผู้เข้ารับการอบรมวันละ 30 คน โดยเชิญวิทยากรทั้งจากภายนอก
หน่วยงานและภายในหน่วยงาน 
 6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ransomware เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค โดยผู้มีประสบการณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์      
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ที่ติด Malware เรียกค่าไถ่ น ามาเล่าสู่กันฟัง (Story Telling) ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานจะต้องเน้นย้ าข้อควรระวังเก่ียวกับการใช้งานระบบเครือข่าย  
 7) ส่งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

3.2  งานจัดการความรู้ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560 และจัดประชุมคณะท างานบริหาร
จัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน เพ่ือทบทวนโครงสร้างความรู้ของส านักฯ 
และพิจารณาหัวข้อความรู้ที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนในปี 2560 ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(KM Action Plan) จ านวน 4 แผน และเสนอแผนฯ ให้ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไปพิจารณา ซึ่งผู้อ านวยการ        
ลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการทั้ง 4 แผนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 จากนั้น ผู้รับผิดชอบจึงจัดส่งรายงานการ
ประชุม (KM Team) ครั้งที่ 1/2559 และแผนปฏิบัติการ (KM Action Plan) ให้ส านักจัดการความรู้อย่างเป็น
ทางการ ตามหนังสือที่ สธ 0422.2/4300 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอส่งหลักฐานประกอบการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปี 2560 หัวข้อความรู้ที่ได้รับการ
พิจารณาและคัดเลือกให้ด าเนินการ ได้แก่  

 การเขียน Workflow เพ่ือกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบแผนฯ 
ก าหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 การปรับปรุงกระบวนการถ่ายภาพกิจกรรมและการส่งมอบเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  
 การปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักโรคติดต่อทั่วไป  

 2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการถ่ายภาพกิจกรรมและส่งมอบ           
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์  การส ารวจและการจัดเก็บ
หมายเลขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3) ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้แผนต่างๆ มีความก้าวหน้าตามที่ก าหนดไว้ใน
แผน ทุกแผน รวมทั้งมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกเหนือจากแผนที่ก าหนดไว้ด้วย เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง Ransomware เพ่ือให้บุคลากรของส านักโรคติดต่อทั่วไปที่ใช้งานระบบเครือข่ายมีความรู้เกี่ยวกับ 
Malware เรียกค่าไถ่ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แกะรอยแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือน า
ตัวอย่างการด าเนินงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของส านักโรคติดต่อทั่วไป         
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงหน่วยงานต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมจัดการความรู้อ่ืนๆ เช่น การจัด
ประชุมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) ชื่อกลุ่ม ‘Talk IT’ เรื่อง Ransomware เกี่ยวกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่ 
WannaCry และ Petya การจัดบอร์ด “KFC : มุมความรู้สู่ผองเพ่ือน’ น าเสนอเรื่อง Learning Organization, 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และเป้าหมายปฏิรูปฯ 10 เรื่อง ใน 18 เดือน และเรื่องของ 
“ยุงลาย”เป็นต้น 
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ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 
1) กรมควบคุมโรค โดยกลุ่ม ก.พ.ร. และวิทยากรที่ปรึกษาการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานพัฒนาองค์กรของหน่วยงานตามแนวทางของกรมฯ เป็นไปได้อย่างดี 
2) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ ส่วนหนึ่ง

ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการและคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มงานต่างๆ เข้ามา                 
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ทบทวน จัดท าแผนปฏิบัติการ ตัดสินใจและแก้ปัญหาร่วมกัน 
ปัญหา อุปสรรค :  

1) งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไม่สอดคล้องตามแนวทางที่ส านักงานก.พ.ก าหนด 
ท าให้การวางแผนพัฒนาบุคลากรอาจไม่สามารถด าเนินงานได้ครอบคลุมตามความจ าเป็นหรือข้อค้นพบตาม
สถานการณ์จริงได ้

2) คณะกรรมการและคณะท างานซึ่งเป็นผู้แทนจากกลุ่มงานต่างๆ มักมีภารกิจประจ าที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย การนัดหมายประชุมโดยพร้อมเพรียงกันจึงเป็นไปได้ยากยิ่ง บางครั้งคณะกรรมการและคณะท างาน         
มอบหมายผู้แทนเข้าประชุม ซึ่งไม่สามารถแสดงความเห็นหรือตัดสินใจในบางประเด็นได้ 

3) บุคลากรบางกลุ่มยังไม่เห็นถึงความส าคัญต่อการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และการเขียนผลงานคุณภาพเพ่ือเสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ดังนั้น 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  

1) บุคลากรทุกระดับควรตระหนักต่อความส าคัญในการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลายในช่องทาง
ต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้บังคับบัญชาควรมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร        
ในสังกัดด้วยวิธีการต่างๆ ให้สอดคล้องตามผลการประเมินสมรรถนะและแผนพัฒนารายบุคคลที่จัดท าขึ้น เช่น           
การมอบหมายงาน การสอนงาน การให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

2) ควรหากลไกสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดในการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และผลักดันให้กระบวนการพัฒนาการเขียนรายงานผลงานคุณภาพสอดแทรก
อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์จัดท าแผนงานโครงการเพื่อเพ่ิมคุณภาพของการจัดท าผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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13. การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
1) ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและคณะท างานด าเนินการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของส านักโรคติดต่อทั่วไป 
2) ประชุมคณะท างานด าเนินการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ของส านักโรคติดต่อทั่วไป เพื่อทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยพิจารณาถึงผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

3) จัดท าแผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักโรคติดต่อทั่วไป และน าเสนอแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวให้ผู้อ านวยการส านัก
โรคติดต่อทั่วไป ลงนามให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ 
ทางเว็บไซต์ของส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 

4) วางแผนจัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2559 

5) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักโรคติดต่อทั่วไป ดังนี้ 

    5.1) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรร่วมกับกลุ่มบริหารทั่วไป จัดให้มีการลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานระหว่างผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไปกับหัวหน้ากลุ่มงานแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 

 5.2) จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดส านักโรคติดต่อทั่วไป ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์อาคาร 5 ชั้น 5 ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป โดยมีผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไปเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีบุคลากรในส านัก
โรคติดต่อทัว่ไปเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน 

 5.3) ด าเนินการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป โดยน าระบบงานมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในส่วนของงานพัสดุแล้วจ านวน 4 ระบบ คือ ระบบการด าเนินงาน วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีสอบราคา 
และวิธีตกลงราคา 

 5.4) ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักโรคติดต่อทั่วไปด้านคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค  
ประจ าปี 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560
 5.5) ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนของส านักโรคติดต่อทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
ข้อร้องเรียนเข้ามาจ านวน 1 เรื่อง และได้รับการแก้ไขแล้วจากส านักโรคติดต่อทั่วไป 

6) จัดท าค าสั่งส านักโรคติดต่อทั่วไป ที่ 28/2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมและคณะท างานด าเนินการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของส านัก
โรคติดต่อทั่วไป ซึ่งได้ทบทวนจากค าสั่งเดิม คือค าสั่งที่ 125/2558 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 
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 7) การสนับสนุนนโยบายสร้างเสริมการพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม และการป้องกันต่อต้านการทุจริต
และพฤติกรรมมิชอบ ซึ่งบุคลากรส านักโรคติดต่อทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์แรกของเดือน        
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  
 8) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของส านักโรคติดต่อทั่วไป โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในส านักโรคติดต่อทั่วไป           
เรื่อง การเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 9) จัดกิจกรรมสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน โดยปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณหน้าส านักงานให้สวยงาม สดใส 
และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในส านักโรคติดต่อทั่วไป ได้แก่ การจัดบอร์ดโครงสร้างบุคลากรระดับ
ผู้บริหารของส านักโรคติดต่อทั่วไป และจัดสวนย่อมบริเวณหน้าลิฟต์ อาคาร 5 ชั้น 5 ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 60 
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14. การบริหารจัดการทรัพยากรส านักโรคติดต่อทั่วไป ประจ าปี 2560 ได้ด าเนินการ 
 1.1 การสนับสนุนการด าเนนิงานป้องกันควบคุมโรคตามภารกิจของส านักโรคติดต่อทั่วไป 

- เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (งานธุรการ, งานใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งก าเนิดอาหาร
ปลอดโรค ,พนักงานขับรถยนต์) ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

- ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงานและยานพาหนะเพ่ือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
- บ ารุงรักษาและล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จ านวน 89 เครื่อง 
- จัดท า พรบ.ประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคบังคับจ านวน 28 คัน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 15 คัน ทะเบียนรถยนต์ นจ-1254 นนทบุรี
, ร-0109 นนทบุรี, กร-4920 นนทบุรี, นจ-1701 นนทบุรี, นจ-1698 นนทบุรี, บบ-1519 นนทบุรี, บบ-1520 
นนทบุรี, กต-2903 นนทบุรี, กน.-1735 นนทบุรี, ป-2916 นนทบุรี, บจ-1851 นนทบุรี, บค-7757 นนทบุรี, 
บท-5705 นนทบุรี, บจ-2034 นนทบุรี, กต-2661 นนทบุรี) 

- จัดหาและเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อสนับสนุนกลุ่มงานต่างๆภายในส านักฯ จ านวน 5 เครื่อง และได้
ด าเนินการเบิกค่าถ่ายเอกสารที่ใช้ในกลุ่มงานต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

- เบิกจ่ายค่าน้ ามันและค่าธรรมเนียมผ่านทาง ส าหรับการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุม
ประสานงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของบุคลากรภายในส านักโรคติดต่อทั่วไป  

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับนิเทศติดตามงาน ประสานงานในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และค่าใช้จ่ายในการเดินทางสนับสนุนภารกิจการขนส่งวัคซีนให้โรงพยาบาล และ สคร. ต่างๆ 

- จัดหาและออกใบสั่งซื้อหนังสือพิมพ์ส านักโรคติดต่อทั่วไป ระยะเวลา 1 ปี, ด าเนินการเบิกจ่ายค่า
หนังสือพิมพ์ของส านักโรคติดต่อทั่วไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 และมีการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน (กระดาษ,ปากกา,แฟ้ม) วัสดุงานบ้านงานครัว ,วัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) เพ่ือส ารองไว้ใช้ในราชการ
ส่วนกลาง 

- ด าเนินการจ้างเหมาบุคลากรท าหน้าที่ออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งก าเนิดอาหารปลอดโรค จ านวน 
2 คน ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 (นายธีระศักดิ์   ทรัพย์สิงห์, นางสาวอรพรรณ  ศุภกรรม) 
 1.2 การประชุมราชการของคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ ที่กี่ยวข้องกับการบริหาร 
       การจัดประชุมราชการของคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
จ านวน 14 ครั้ง ได้แก่  

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักโรคติดต่อทั่วไป ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 
- การประชุมหารือการเตรียมรับมือโรค MERs และน้ าท่วมภาคใต้ วันที่ 13 มกราคม 2560 
- การประชุมส านัก Cluster นพ.ธนรักษ์  ผลพัฒน์ วันที่ 7 เมษายน 2560 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักโรคติดต่อทั่วไป 4/2560 วันที่ 7 เมษายน 2560 
- การประชุมถ่ายทอดการเรียนรู้สู่การพัฒนางานครั้งที่ 7/2560 วันที่ 10 เมษายน 2560 
- การประชุมถ่ายทอดการเรียนรู้สู่การพัฒนางานครั้งที่ 8/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักโรคติดต่อทั่วไป 5/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
- การประชุมถ่ายทอดการเรียนรู้สู่การพัฒนางานครั้งที่ 10/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักโรคติดต่อทั่วไป 6/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
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- การประชุมหารือระบบการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ส านักโรคติดต่อทั่วไป วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักโรคติดต่อทั่วไป วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ส านักโรคติดต่อทั่วไป วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
- การประชุมส านัก Cluster วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ส านักโรคติดต่อทั่วไป วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุนภารกิจส านักโรคติดต่อทั่วไป 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุนภารกิจ ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
ยังไม่ได้ด าเนินการจัดประชุม เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุม (บุคลากรส านักฯ) ได้เร่งการจัดประชุม
ป้องกันและควบคุมโรค ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน ทั้งภายในและต่างจังหวัด จึงส่งผลให้ยังไม่ได้จัดประชุมฯ 
ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ : 

มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการบริหาร/กลุ่มทราบทุกเดือน 
ปัญหา อุปสรรค :  
 1) ค่าใช้จ่ายเกินกว่าแผนที่วางไว้ เช่น ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ , ค่าวัสดุส านักงาน , ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, 
ค่าจ้างเหมาบุคลากร ฯลฯ 
 2) กลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงานสนับสนุนภารกิจ 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป เร่งการจัดประชุมตามภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าวได้ จึงไม่สามารถจัด
ประชุมฯได้ตามท่ีวางแผนไว้ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  

1) สร้างจิตส านึกให้บุคลากร ร่วมมือกันใช้กระดาษ 2 หน้า 
2) จัดส่งหนังสือเวียน หรือบันทึกข้อความอ่ืนๆ ทางอีเมล หรือ เว็ปไซต์ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
3) วางแผนก าหนดวันประชุมที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (บุคลากรส านักฯ) พร้อมเข้าร่วมประชุมฯ 
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15. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอ่ืนๆ  
      โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เมืองสุขภาพดี วิถีไทย ด้านการป้องกันควบคุมโรค 
 สืบเนื่องจากด าริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(สลน.) ด าเนินการบูรณาการกับกระทรวงต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน และให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของคนเมือง ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทย และส่งเสริมต่อยอดด้านธุรกิจด้านการตลาด และบริการต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ขยายผลในระดับประเทศ เริ่มต้น ณ  ตลาดริมคลองผดุงกรุงเกษม เพ่ือหน่วยงานต่างๆ 
น าเสนอผลงานขององค์กรผ่านสินค้าบริการของกระทรวงนั้นๆ และเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้
แก่ประชาชน เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2558 ถึง 2559 ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนและ
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่า มีการต่อยอดส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งผลิตภัณฑ์
และบริการทางการแพทย์ และเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ แก่ประชาชนในทุกๆ เรื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกระทรวง
ต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติอย่างสูงสุด 
 โดยในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” 
ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล ในส่วนของกรมควบคุมโรคจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ คอตีบ และบาดทะยัก ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค แก่ประชาชนผู้สนใจที่เข้าร่วม 
งานดังกล่าว จากการประเมินผลงานที่ผ่านมา มีกระแสตอบรับด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค 
โดยใช้พ้ืนที่บริเวณข้างท าเนียบรัฐบาลเป็นจุดบริการ ถือเป็นแนวทางใหม่ที่เรียกความสนใจแก่ประชาชนได้เข้าถึง
บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์การส่งเสริมป้องกันโรค สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 กรมควบคุมโรค 
เรื่อง พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เมืองสุขภาพดี วิถีไทย ด้านการป้องกันควบคุมโรค 
โดยจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คอตีบ และบาดทะยัก รวมทั้งจัดกิจกรรมนิทรรศการ การแสดง
บนเวที เพ่ือสื่อสารความเสี่ยง เรื่องโรคติดต่อให้แก่ประชาชนชนผู้สนใจที่เข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 6 - 26 กุมภาพันธ์ 
2560 โดยมีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จ านวน 6,111 คน และวัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบ และบาดทะยัก จ านวน  3,170 คน 
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หน่วย 
วัด 

 น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 2.8733 

1C1111_1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สนับสนนุการด าเนนิงาน
เพื่อลดเหตุการณ์ระบาด
โรคอาหารเป็นพิษ 
ในโรงเรียน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 4.6000 0.2300 

1C1111_2_22 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบา้ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 4.7700 0.2385 

1C1111_3_22  
ร้อยละของต าบลในการ 
คัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตบั 

ร้อยละ 5 ≤ 
70 

75 80 85 90 ร้อยละ 
96.18 

5.0000 0.2500 

1C112_22 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
ความเข้มแข็งแผนงาน
ควบคุมโรค (RDCP)   

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 4.6982 0.4698 

1C113_22 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานวิจัยด้านการ
ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 4.0000 0.2000 

SM111_B_22 ระดับ
ความส าเร็จของภาคี
เครือข่ายระดับนานาชาติ 
ประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หน่วย 
วัด 

 น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
SM411_B_22 ระดับ
ความส าเร็จในการสื่อสาร
ความเสี่ยงเพื่อให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
มีพฤติกรรมสุขภาพ  
ที่ถูกต้อง เหมาะสมในการ
ป้องกันควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500 

SM511_B_22 ระดับ
ความส าเร็จของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
กรมควบคุมโรค 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 4.6250 0.1850 

1C132_22 ระดับ
ความส าเร็จของ
กระบวนการพฒันา
สมรรถนะหลักช่อง
ทางเข้าออกประเทศ 
ที่เป็นเป้าหมายผา่นเกณฑ์
การประเมินที่ก าหนด 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000 

1C133_22 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนภารกิจตาม
พระราชบญัญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 

ขั้นตอน 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000 

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ 0.4874 

SM212_B_22 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ส ารวจความพงึพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
เพื่อการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของ
หน่วยงาน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หน่วย 
วัด 

 น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
2C22_22 ระดับ
ความส าเร็จของหน่วยงาน
ในการด าเนินการประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจของรับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามเกณฑ์ที ่
กรมควบคุมโรคก าหนด 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 4.7472 0.2374 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 0.5000 

3C3_22 ร้อยละของ
อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยรวม 

ร้อยละ 5 92 93 94 95 96 99.93 5.0000 0.2500 

3C4_22 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 

มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร 0.9963 
SM6122_B_22 ระดับ
ความส าเร็จของ
หน่วยงานในการ
ด าเนินการบริหารจัดการ
องค์กรได้ตามเกณฑ์  
ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

ระดับ 5 0.5 1.5 3 3.5 5 5 4.9251 0.2463 

SM6132_B_22 ระดับ
ความส าเร็จการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 

4C7_22 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

หน่วย 
วัด 

 น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
SDA1654_22 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาระดับคุณธรรม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยผา่นเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

ระดับ 5 0.5 1 0.5 0.5 2.5 5 5.0000 0.2500 

น้ าหนักรวม 100  ร้อยละ 97.14   4.8570 
 

 
 
 
 
 
 
 




	ปกหน้า
	4) สรุป 12 เดือนปี 60 (20กพ61cp)
	ปกหลัง

