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ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 
 
ความเปน็มา 
 สํานักโรคติดต่อทั่วไปมีภารกิจหลักในการพัฒนาวิชาการเพ่ือการควบคุมโรค และภัยคุกคาม
สุขภาพ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรคและภัยคุกคามสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง ภาระโรคที่เป็นปัญหาสําคัญลดลง  
 

ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุภารกิจหลักดังกล่าว บุคลากรของสํานักโรคติดต่อทั่วไปต้ังแต่
ระดับผู้บริหาร นักวิชาการ ตลอดจนระดับผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความเข้าใจร่วมกันและเข้าใจตรงกันต่อ
ทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด ในด้านการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย 
ระบบข่าวกรอง ระบบการเฝ้าระวัง การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ สํานักโรคติดต่อทั่วไปจึงจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของสํานัก
โรคติดต่อท่ัวไปทุกระดับ ทั้งในสายงานวิชาการและสายงานบริหาร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
สมรรถนะ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรม
ควบคุมโรค เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของสํานักโรคติดต่อท่ัวไปและกรมควบคุมโรค 

สํานักโรคติดต่อทั่วไปเลือกสหภาพพม่าเป็นสถานที่สําหรับการศึกษาดูงาน ด้วยมีความ
เหมาะสมในหลายๆประการ อาทิเช่น สหภาพพม่าเป็นประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีชายแดนติดกับประเทศ
ไทยเป็นระยะทางยาวประมาณ 2,400 กิโลเมตร มีช่องทางไปมาหาสู่และทําการค้าขายชายแดน 7 
แห่ง คือ 1) ด่านศุลกากรบ้านห้วยผึ้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2)ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย 3) 
ด่านศุลกากรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 4) ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก 5) ด่านศุลกากรสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี 6) ด่านศุลกากรบ้านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7) ด่านศุลกากรระนอง 
จังหวัดระนอง  ส่วนจังหวัดท่ีมีพ้ืนที่ติดกับสหภาพพม่าแต่ไม่มีการค้าชายแดน ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชุมพร เนื่องจากพรมแดนที่ติดต่อกับสหภาพพม่าเป็นพ้ืนที่ป่าและไม่มี
ชุมชนอาศัยอยู่  โรคติดต่อชายแดนนับว่ามีความสําคัญมาก โดยเฉพาะโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าว 
โรคติดต่อจากผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซํ้า ฯลฯ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรค
มาลาเรีย วัณโรค โรคอุจจาระร่วงรุนแรง โรคเอดส์ โรคแอนแทรกซ์ และกาฬโรค เป็นต้น   



สํานักโรคติดต่อทั่วไปประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กลุ่ม
โรคติดต่อทางเดินหายใจเฉียบพลันในเด็ก กลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและนํ้า กลุ่มโรคติดต่อที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กลุ่มโรคหนอนพยาธิ กลุ่มเภสัชกรรม กลุ่ม
ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ และฝ่ายบริหารท่ัวไป แม้ว่ากลุ่มบุคลากรเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ
ของสํานักโรคติดต่อท่ัวไป จํานวน 37 คน ท่ีปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 
2009 ในภาวะฉุกเฉินจากการระบาดของโรค แต่ในภาวะปกติบุคลากรกลุ่มนี้ปฏิบัติงานอยู่ตามกลุ่ม
ต่างๆของสํานักโรคติดต่อท่ัวไป ซ่ึงสามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานท่ีสหภาพ
พม่าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานของตนเองได้  
 
ผลการศกึษาดงูาน 
ก. ขอ้มลูทัว่ไปของสหภาพพม่า 

 สหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึง
ชาวตะวันตกเรียกประเทศน้ีว่า Burma จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2532 สหภาพพม่าได้เปลี่ยนช่ือประเทศ
เป็น Myanmar ช่ือใหม่น้ีเป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา 
และสหราชอาณาจักร ไม่ยอมรับการเปลี่ยนช่ือน้ี เน่ืองจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนช่ือ 
ปัจจุบันหลายคนใช้คําว่า Myanmar ซ่ึงมาจากช่ือประเทศในภาษาพม่าว่า Myanma Naing ngan 
daw และชาวพม่าเรียกช่ือประเทศตนเองว่า “มยะหม่า” เมืองหลวง ช่ือ กรุงเนปีดอ ส่วนเมืองใหญ่
ท่ีสุด ได้แก่ ย่างกุ้ง ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่า  เมืองหลวงในปัจจุบัน คือ Nay Pyi Taw ภาษาราชการ คือ 
ภาษาพม่า นอกจากภาษาพม่าซ่ึงเป็นภาษาราชการแล้ว สหภาพพม่ายังมีภาษาหลักที่ใช้งานใน
ประเทศถึงอีก 18 ภาษา สกุลเงิน คือ จ๊าด (kyat) แบ่งเป็น 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 10 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 
จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1000 จ๊าด และ 5000 จ๊าด (ซ่ึงเพ่ิงนําออกมาใช้เม่ือ 1 ตุลาคม 
2552) 1 จ๊าด มีมูลค่าประมาณ 0.04 บาท (หรือ 1000 จ๊าด เท่ากับ 40 บาท)  อย่างไรก็ตาม มูลค่า
ของเงินจ๊าดที่กําหนดโดยรัฐบาลทหารและในตลาดมืดจะมีความแตกต่างกันพอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างเงินจ๊าดที่มีราคาต่างๆกัน 

 



ลกัษณะภมูิประเทศ 
สหภาพพม่าต้ังอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน มีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 

3,200 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 676,578 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ   1.3 เท่า
(ประเทศไทยมีพ้ืนท่ี 517,000 ตารางกิโลเมตร) 
ภาคเหนือ : มีเทือกเขาปัตไก เป็นพรมแดนระหว่างสหภาพพม่าและอินเดีย 
ภาคตะวันตก : มีเทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาวระหว่างสหภาพพม่าและบังคลาเทศและอินเดีย 
ภาคตะวันออก : ติดกับลาว 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เป็นท่ีราบสูงฉาน ติดกับทิเบตและจีน 
ภาคใต้ : มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างสหภาพพม่ากับประเทศไทย  
ภาคกลาง : เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้าอิรวดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
แสดงเขตการปกครองของสหภาพพม่า          แผนท่ีสหภาพพม่าและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
ลกัษณะภมูิอากาศ 

สหภาพพม่าต้ังอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน (tropical monsoon) จําแนกฤดูกาลออกเป็น 3 
ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซ่ึงอาจอุณหภูมิสูงถึง 43 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอยู่
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ประเทศทําให้ฝนตกเกือบทุกวัน 
พ้ืนที่ท่ีฝนตกชุกท่ีสุด ได้แก่ พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลของรัฐยะไข่ มณฑลเอยาวดี มณฑลพะโค และมณฑล
ตะนาวศรี ได้รับปริมาณน้ําฝนถึง 120-200 น้ิวต่อปี ในเขตพ้ืนท่ีราบอื่นๆจะมีฝนตกเฉลี่ย 100 น้ิวต่อ



ปี ทางตอนกลางของประเทศซ่ึงถูกกําบังด้วยแนวเขายะไข่ด้านตะวันตกจะมีฝนตกน้อยเพียง 20-40 
นิ้วต่อปีเท่าน้ัน ส่วนฤดูหนาวน้ันอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิโดยเฉล่ีย 21-29 
องศาเซลเซียส สภาพอากาศของประเทศพม่ายังแตกต่างตามความสูงตํ่าของพ้ืนที่อีกด้วย ในพ้ืนที่สูง
จะหนาวเย็นย่ิงขึ้น และยอดเขาทางตอนบนสุดของประเทศอาจมีหิมะตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศตํ่าสุด คือ ศูนย์องศาเซลเซียสทางตอนบน และสูงสุด 45 องศา
เซลเซียสทางตอนกลางของประเทศ  พ้ืนท่ีตอนกลางของสหภาพพม่าจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งกว่าท่ี
อ่ืน ตอนบนจะอุดมไปด้วยป่าไม้ และมีฝนตกชุกมากในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตอนล่าง พ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์
จะอยู่  บริเวณท่ีราบลุ่มปากแม่นํ้าอิรวดี สะโตง และสาละวิน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสําคัญต่อการปลูกข้าวและ
ปลูกผลไม้เมืองร้อน 
 
การแบง่เขตการปกครอง 

สหภาพพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 รัฐ (States) และ 7 เขต (Divisions) 
รัฐ (States) 

1.1. รัฐชิน (Chin)    มีเมืองหลวงช่ือ  เมืองฮะคา  
1.2. รัฐกะฉิ่น (Kachin)    มีเมืองหลวงช่ือ  เมืองมิตจีนา  
1.3. รัฐกะเหรีย่ง (Kayin)    มีเมืองหลวงช่ือ  เมืองปะอาน  
1.4. รัฐกะยา (Kayah)    มีเมืองหลวงช่ือ  เมืองหลอยก่อ  
1.5. รัฐมอญ (Mon)    มีเมืองหลวงช่ือ  เมืองมะละแหม่ง  
1.6. รัฐยะไข่ (Rakhine)    มีเมืองหลวงช่ือ  เมืองซิตตเว  
1.7. รัฐฉานหรือไทใหญ่ (Shan)   มีเมืองหลวงช่ือ  เมืองตองยี 

เขต (Divisions) 
2.1. เขตเอยาวดี (Ayeyarwaddy)  มีเมืองเอกช่ือ  เมืองพะสิม  
2.2. เขตพะโค (Bago)    มีเมืองเอกช่ือ  เมืองพะโค  
2.3. เขตมะเกว (Magway)   มีเมืองเอกช่ือ  เมืองมาเกว  
2.4. เขตมัณฑะเลย ์(Mandalay)   มีเมืองเอกช่ือ  เมืองมัณฑะเลย์  
2.5. เขตสะกาย (Sagaing)   มีเมืองเอกช่ือ  เมืองสะกาย  
2.6. เขตตะนาวศรี (Tanintharyi)   มีเมืองเอกช่ือ  เมืองทวาย  
2.7. เขตย่างกุ้ง (Yangon)   มีเมืองเอกช่ือ  เมืองย่างกุ้ง 

คณะผู้ศึกษาดูงานมีโอกาสไปเย่ียมชม 3 เมือง คือ  เมืองย่างกุ้ง  เมืองหงสาวดี  และเมือง
สิเรียม 



1) เมืองย่างกุ้ง ต้ังอยู่ในเขตย่างกุ้ง (Yangon Division) ทางภาคกลางตอนล่างของสหภาพ
พม่า ด้านเหนือและตะวันออกของเขตย่างกุ้งติดกับเขตพะโค ด้านใต้ติดกับอ่าวเมาะตะมะ ด้าน
ตะวันตกติดกับเขตเอยาวดี  เขตย่างกุ้งมีพ้ืนที่ 10,055 ตารางกิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่การปกครอง
ออกเป็น 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอย่างกุ้งตะวันออก อําเภอย่างกุ้งตะวันตก อําเภอย่างกุ้งเหนือ และ
อําเภอย่างกุ้งใต้ ทั้งเขตมี 45 ตําบล กับ 1,305 หมู่บ้าน เมืองย่างกุ้งซ่ึงเป็นเมืองหลวงของเขตนั้น เป็น
เมืองศูนย์กลางทางการคมนาคมด้วย เป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาและแหล่งอุตสาหกรรมสําคัญ  เขตย่าง
กุ้งมีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน ประกอบด้วยชนหลากหลายชาติพันธ์ุ แต่ชาวพม่าเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของเขตน้ี และมีประชากรเช้ือสายแขกและจีนจํานวนมาก ชาวย่างกุ้งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ 
รองลงไปเป็นชาวมุสลิม และชาวคริสต์ตามลําดับ 

ประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญ ได้แก่ ประเพณีไหว้เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์แม่ละมุ ประเพณี
สงกรานต์ และงานถวายตําแหน่งทางศาสนาแด่พระสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 
 
       
            มุมหน่ึงในเมืองย่างกุ้ง                                 เจดีย์ชเวดากองยามค่ําคืน             
 

2) เมืองหงสาวดี (Hansawadee) หรือ เมืองพะโค (Bago) ต้ังอยู่ในเขตพะโค หรือ บะโก 
(Bago Division) ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งไปทางเหนือประมาณ 80 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ด้านเหนือของเขตพะโคอยู่ติดกับ
เขตมะเกวและเขตมัณฑะเลย์ ด้านตะวันออกติดกับรัฐกะเหร่ียง รัฐมอญ และอ่าวเมาะตะมะ ด้านใต้
ติดกับเขตย่างกุ้ง และด้านตะวันตกติดกับเขตเอยาวดี และรัฐยะไข่ เขตพะโคมีพ้ืนที่ 38,948 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็น 4 อําเภอ ได้แก่ พะโค หรือบะโก(Bago) อําเภอแปร หรือ ปยี 
(Pyay) อําเภอตายาวดี (Thayawady) และอําเภอตองอู หรือต่องหงู่ (Taungoo) ท้ังเขตมี 28 ตําบล 
กับ 1,619 หมู่บ้าน เมืองพะโคซ่ึงเป็นเมืองหลักของเขต เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหภาพพม่า  
เขตพะโคมีประชากรกว่า 4.9 ล้านคน ประชากรท่ีอาศัยในเขตน้ีได้แก่ กะเหรี่ยง พม่า มอญ คะฉิ่น ยะ
ไข่  ไทใหญ่ และปะโอ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์  ศาสนาฮินดู 
และศาสนาอิสลาม ภาษาพม่าเป็นภาษากลางของประชาชนในมณฑล ประเพณีท้องถิ่นท่ีสําคัญ ได้แก่ 
ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้วที่ปองแด่ (Paungde) ประเพณีแห่เจ้าแม่ท่ีญองเลป่ีง (Nyaunglebin) 



ประเพณีลอยประทีปที่ชเวจีง (Shwekyin) ประเพณีแห่พระเจ้า 28 องค์ ท่ีตองอูและได้ก์อู (DaikU) 
และงานธรรมฉันทะที่ตายาวดี-โตงแส่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ย่านการค้าในเมืองหงสาวดี 

 
3) เมืองสิเรียม (Syriam) หรือ Thanlyin เป็นเมืองอยู่ในเขตย่างกุ้ง (Yangon Division) อยู่

ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร  เมืองน้ีต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ําย่างกุ้งท่ีเช่ือมต่อกับแม่นํ้าอิรวดี 
ในสมัยโบราณเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดริมแม่นํ้าท่ีเมืองสิเรียม 
 
ประชากร 

จํานวนประชากรประมาณ 56.515 ล้านคน (พ.ศ. 2549-2550) ความหนาแน่นของ
ประชากรอยู่ระหว่าง 14-595 คนต่อตารางกิโลเมตร หรือเฉลี่ย 77 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราส่วน
เพศชาย 98.87 คนต่อเพศหญิง 100 คน สหภาพพม่ามีประชากรหลายเช้ือชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาชน



กลุ่มน้อย มีชาติพันธ์ุพม่า 63% ไทยใหญ่ 16% มอญ 5% ยะไข่ 5% กะเหรี่ยง 3.5% คะฉิ่น 3% ไทย 
3% ชิน 1% และอ่ืนๆ 0.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุ๊กตาแสดงเช้ือชาติต่างๆของสหภาพพม่า 
 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สหภาพพม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติใน พ.ศ. 2517 ผู้นับถือศาสนาพุทธ 
89.4% ศาสนาคริสต์ 4% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาฮินดู 0.7%  

 

 
ชาวพม่ากําลังฟังเทศน์ท่ีวัดพระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) 

พระธาตุมุเตาบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี 
เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของสหภาพพม่า  

 



วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากประเทศจีน อินเดีย และไทย ดังสะท้อนให้เห็นใน
ด้านภาษา ดนตรี และอาหาร ศิลปะของพม่าได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถร
วาทมาต้ังแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ด้านการแต่ง
กาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า “ลองยี” สภาพภูมิศาสตร์และสภาพสิ่งแวดล้อมที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศพม่าเป็นตัวกําหนดบทบาทวิถีการดําเนินชีวิต กิจกรรมทาง
สังคม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติในแต่ละพ้ืนท่ี  
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่เผยแพร่มายังดินแดนแถบน้ีเม่ือหลายพันปีก่อนได้เข้ามามีอิทธิพลต่อ
กลุ่มชนที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา เช่น มอญ และ พม่า  พร้อมกับอารยธรรมที่หลั่งไหลเข้ามา
พร้อมกับพระพุทธศาสนาจากอินเดีย  ผสมผสานกับวิถีความเช่ือด้ังเดิมของชาวพม่าท่ีกราบไหว้บูชาผี
บรรพบุรุษและเทพยดา หรือที่เรียกว่า “นัต” ท่ีหย่ังรากลึกลงในสังคมพุทธของชาวพม่า จึงไม่อาจ
แยกความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธ และนัตในสังคมชนชาวพม่าได้ 
 
ทรัพยากร 

สหภาพพม่าอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติท้ังบนดิน ใต้ดิน และในทะเล เช่น อัญมณี ป่าไม้ แร่
ธาตุ นํ้ามัน และแหล่งอาหาร ผืนป่าในสหภาพพม่ายังคงสภาพธรรมชาติไว้ถึงครึ่งหน่ึงของพ้ืนท่ีประเทศ 
และเป็นแผ่นดินที่อุดมด้วยทับทิม หยก และพลอย มีโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน เหล็ก ตะกั่ว ทองแดง ดีบุก 
และสังกะสี มีแหล่งพลังงาน เช่น นํ้ามัน ก๊าซ และถ่านหิน ในนํ้ามีกุ้งและปลานานาชนิด ผืนแผ่นดินของ
สหภาพพม่าจึงมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อยู่มาก 
 
ข. กระทรวงสาธารณสขุ แหง่สหภาพพมา่ 
 
 
 
 
 
 
 กระทรวงสาธารณสุข แห่งสหภาพพม่า (Ministry of Health, Union of Myanmar) 
ประกอบด้วยกรมต่างๆ จํานวน 7 กรม คือ 

1. Department of Health Planning 
2. Department of Health 
3. Department of Medical Science 
4. Department of Medical Research (Lower Myanmar) 
5. Department of Medical Research (Upper Myanmar) 
6. Department of Medical Research (Central Myanmar) 
7. Department of Traditional Medicine 



 
Department of Health ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกองจํานวน 9 กอง รับผิดชอบดูแล

เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
- Administration 
- Planning 
- Public Health 
- Medical Care 
- Disease Control 
- Food and Drug Administration 
- National Health Laboratory 
- Occupational Health 
- Nursing 

 
ท้ังนี้ Public Health Division  ของกระทรวงสาธารณสุข แห่งสหภาพพม่า รับผิดชอบงาน

ด้านสุขภาพและอนามัย (เช่น การสาธารณสุขมูลฐาน งานส่งเสริมโภชนาการ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน เป็นต้น) จึงเทียบได้กับกรมอนามัยของกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทย  ในขณะท่ี Disease Control Division เทียบได้กับกรมควบคุมโรค ดูแล
รับผิดชอบเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนและตอบโต้การ
ระบาดของโรค และการสร้างและพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น 
 
ค. โรคและภยัสขุภาพ 
โรคไขห้วัดใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 
 ผู้ เ ดินทางไปสหภาพพม่าต้องกรอกแบบฟอร์มเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ( Influenza 
Surveillance Form)  คล้ายกับใบ ต. 8 ของประเทศไทย เม่ือเดินทางถึงสนามบินท่ีเมืองย่างกุ้ง ก็
ต้องเดินผ่าน Thermoscan  เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเช่นกัน เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกายของเจ้าหน้าที่ท่ีสนามบินน้ัน พบว่าเจ้าหน้าที่ประจํา counter ตรวจ passport และ visa 
และเจ้าหน้าท่ีประจําเคร่ือง Thermoscan สวมหน้ากากอนามัยกันเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ไม่
ปรากฏว่ามีเอกสารหรือสื่อสุขศึกษาเก่ียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เพ่ือการประชาสัมพันธ์ท่ีสนามบิน
เลย  แม้แต่ในท่ีทางสาธารณะ ชุมชน ตลาด ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียวทุกแห่งที่คณะผู้ศึกษาดูงาน
ได้ไปเยี่ยมก็ไม่ปรากฏว่ามีเอกสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เช่นกัน  และ
ไม่พบชาวพม่าสวมหน้ากากอนามัยเลย 
 
 
 
 



 
      
 
       
 
 
 
 
 
         Influenza Surveillance Form        counter ตรวจ passport และ visa   
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เคร่ือง Thermoscan ที่สนามบินย่างกุ้ง 

 
 
 
 
 
 
       
 
 

แต่ที่บริเวณหน้าลิฟท์ของโรงแรม Chatrium Hotel จะมีแผ่นปลิวเรียนผู้เข้าพักว่า ถ้ามี
อาการของไข้หวัด เช่น ไอ คัดจมูก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ไข้ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ฯลฯ ขอให้รีบแจ้ง
ทางโรงแรมทันที 

 



 
 สําหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนั้น ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียด เนื่องจาก
ไม่มีโอกาสได้เปิดดูหนังสือพิมพ์และรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นของสหภาพพม่าซ่ึงมีอยู่ 2 ช่องด้วยกัน 
คือ ช่อง MRTV และช่อง MWD สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นออกอากาศเวลา 07.00-09.00 น. และ 
16.00-23.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาที่คณะผู้ศึกษาดูงานไม่สะดวกในการรับชมรายการท่ีโรงแรม  จากการ
สํารวจข้อมูลท่ีโรงแรมพบว่า หากติดต้ังจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี จะสามารถรับชมรายการจาก
ต่างประเทศได้มากมายหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ญ่ีปุ่น เยอรมัน รัสเซีย สเปน อิตาเลียน เกาหลี 
จีน และอินเดีย และสามารถรับสัญญาณจากประเทศไทยได้ 4 ช่อง คือ ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7 และ 
ช่อง 9  ซ่ึงสถานีโทรทัศน์ของประเทศไทยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ด้วย 
ชาวพม่าท่ีเข้าใจภาษาไทยและมีจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีก็จะมีโอกาสรับรู้ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 อย่างไรก็ตาม การขอติดต้ังจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
มาก คิดเป็นเงินหลายแสนจ๊าด ชาวพม่าส่วนใหญ่จึงไม่มีโอกาสรับชมรายการโทรทัศน์จาก
ต่างประเทศ นอกจากน้ี หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ รัฐบาลทหารก็จะระงับการส่ง
สัญญาณผ่านจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีโดยทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 หากพิจารณาในมุมมองของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เช่น มาตรการส่งเสริมการล้าง
มือ พบว่า สถานที่สาธารณะ เช่น ภัตตาคาร  สถานท่ีท่องเที่ยวสําคัญๆ และสนามบิน มีการจัดอ่าง
ล้างมือ พร้อมสบู่หรือสบู่เหลว และทิชชูหรือผ้าขนหนูแห้ง ไว้บริการนักท่องเท่ียวและลูกค้าท้ังที่เป็น
ชาวพม่าหรือชาวต่างชาติ แต่เน่ืองจากไม่มีโอกาสไปใช้บริการในร้านอาหารขนาดเล็ก จึงไม่ทราบว่ามี
สบู่ไว้บริการลูกค้าด้วยหรือไม่ สําหรับ “ช้อนกลาง” น้ัน สามารถขอช้อนเพ่ิมได้จากบริกรประจํา
ร้านอาหาร 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
     สบู่เหลวในห้องน้ําท่ีสนามบินย่างกุ้ง                   อ่างล้างมือ สบู่เหลวและผ้าเช็ดมือท่ี      
                                                                     ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้ง 
 
 
 
       
 
       
 
         ท่ีร้านอาหารในเมืองหงสาวดี                     ท่ีร้านอาหารอีกแห่งหน่ึงในเมืองย่างกุ้ง 
 
โรคติดต่อระหว่างสตัวแ์ละคน 
 การถูกสุนัขกัดเป็นภัยสุขภาพที่สําคัญประการหนึ่งในสหภาพพม่า เพราะมีความเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคพิษสุนับ้า  จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขสหภาพพม่า รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2549 ใน
ภาพรวมของท้ังสหภาพพม่ามีผู้ถูกสุนัขกัดคิดเป็นอัตรา 30.83 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบ้า 251 ราย อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้า เท่ากับ 0.53 ต่อประชากรแสนคน และมีการกําจัดสุนัข
จรจัดรวม 204 ครั้ง โดยเขตพะโค (ตะวันตก) มีอัตราผู้ถูกสุนัขกัดสูงท่ีสุด เท่ากับ 51.64 ต่อประชากร
แสนคน รองลงไปได้แก่  รัฐกะฉิ่น (46.38 ต่อประชากรแสนคน) รัฐมอญ (44.45 ต่อประชากรแสนคน) 
รัฐกะเหรี่ยง (42.01 ต่อประชากรแสนคน) เป็นต้น อัตราผู้ถูกสุนัขกัดไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการ
กําจัดสุนัขจรจัด สังเกตได้จากเขตย่างกุ้งท่ีมีความถี่ในการกําจัดสุนัขจรจัดมากท่ีสุด (49 ครั้ง) ก็ยังมี
อัตราผู้ถูกสุนัขกัดเท่ากับ 26.1 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 24 ราย อัตราป่วย
โรคพิษสุนัขบ้า เท่ากับ 0.65 ต่อประชากรแสนคน เขตมัณฑะเลย์มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด 
เท่ากับ 51 ราย ในขณะที่เขตมะเกวมีอัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้ามากท่ีสุด เท่ากับ 0.81 ต่อประชากรแสน
คนรายละเอียดดังแสดงในกราฟและตารางข้างล่างน้ี 
 



 
 
 
 
 
       
 
 

จะพบเห็นสุนัขได้ท่ัวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ วัด ชุมชน ฯลฯ 
 

ตารางแสดงจํานวนผู้ถูกสุนัขกัดต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จํานวนผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และความถี่ของการกําจัดสุนัขจรจัด พ.ศ. 2549 ของสหภาพพม่า 

รัฐและเขต จํานวนผู้ถูก 
สุนัขกัดต่อ

ประชากรแสนคน 

อัตราป่วยต่อ    
ประชากรแสนคน 

จํานวน
ผู้เสียชีวิต (คน) 

ความถี่ของ
การกําจัด
สุนัข (ครั้ง) 

Kachin 46.38 0.30 1 5 
Kayah 36.96 0.00 0 3 
Kayin 42.01 0.62 8 8 
Chin 4.76 0.00 0 1 

Sagaing 38.07 0.52 26 14 
Tanintharyi 23.34 0.71 11 3 
Bago (East) 33.43 0.57 18 5 
Bago (West) 51.64 0.40 9 6 

Magway 37.81 0.81 37 28 
Mandalay 25.98 0.66 51 30 

Mon 44.45 0.66 16 18 
Rakhine 14.94 0.77 24 11 
Yangon 26.06 0.65 24 49 

Shan (South) 12.05 0.00 0 8 
Shan (North) 16.96 0.00 0 0 
Shan (East) 37.32 0.00 0 6 

Ayeyarwaddy 32.16 0.38 26 9 



รัฐและเขต จํานวนผู้ถูก 
สุนัขกัดต่อ

ประชากรแสนคน 

อัตราป่วยต่อ    
ประชากรแสนคน 

จํานวน
ผู้เสียชีวิต (คน) 

ความถี่ของ
การกําจัด
สุนัข (ครั้ง) 

รวมทั้งประเทศ 30.83 0.53 251 204 
แหลง่ข้อมูล : Annual Public Health Statistics Report, 2006 กระทรวงสาธารณสุขสหภาพพม่า 
 

 
 
โรคระบบทางเดินอาหารและน้ํา 

ชาวพม่าเรียกนํ้าว่า  เหย่   และมีความเช่ือว่านํ้าเป็นสื่อแห่งกุศล ดังมีคํากล่าวว่า “ หมาก
หน่ึงคํา  น้ําหน่ึงถ้วย เม่ียงหน่ึงก้าน  อ้อยหน่ึงท่อน เป็นทานอันประเสริฐ” ชาวพม่าจึงนิยมบริจาคน้ํา
เป็นทาน ตามละแวกบ้านหรือริมทางเดิน มักมีการต้ัง “ร้านน้ํา” ท่ีชาวพม่าเรียกว่า เหย่ชางส่ีง หรือ 
เหย่โอสี่ง สําหรับให้ผู้คนท่ีเดินผ่านไปมาได้อาศัยด่ืมกิน  โดยอาจทําเป็นห้ิงมุงหลังคา สําหรับวางโอ่ง
หรือหม้อดินเผา  โดยมีฝาโอ่งปิดมิดชิด พร้อมกระบวยสําหรับตักนํ้าด่ืม หรืออาจทําหิ้งวางหม้อนํ้าไว้
ใต้ร่มไม้  สามารถพบหม้อนํ้านี้ได้ท้ังในชนบทและย่านชุมชน อย่างไรก็ตาม สถานท่ีบางแห่งเริ่มเปลี่ยน
จากการทําร้านนํ้าด้วยโอ่งดินเผามาเป็นน้ําจากก๊อก  หรือเป็นแท้งค์นํ้าท่ีทําด้วยพลาสติกแทนโอ่งดิน
เผา หากนํ้าในหม้อนํ้าเป็นนํ้าสะอาด ก็อาจวางใจได้ในเรื่องโรคอุจจาระร่วง แต่การด่ืมน้ําโดยใช้
กระบวยหรือถ้วยน้ําหรือแก้วนํ้าใบเดียวกัน จะมีความเสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆ เช่น โรคตับอักเสบ 
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 

 



จากการตรวจสอบน้ําในหม้อนํ้าดินเผาจํานวน 9 ใบ พบว่า น้ําใส ไม่มีตะกอน ไม่มีลูกน้ํายุง 
คาดว่าเจ้าของสถานที่หรือผู้ดูแลเปล่ียนนํ้าในหม้อนํ้าใหม่ทุกวัน 

 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ร้านน้ํา” มักพบเห็นได้ท่ัวไป และร้านน้ําท่ีใช้ “ก๊อกนํ้า” แทนหม้อดินเผา 
 

ในด้านสุขภาพ  ตํารายากลางบ้านของพม่ามีกล่าวว่า  ตาคู่กับน้ํา  ฟันคู่กับเกลือ  หูกับนํ้ามันงา  
หลังล้างหน้าจึงให้เอาน้ําสะอาดประพรมที่ตาด้วย เพราะเช่ือว่าจะทําให้ดวงตาแจ่มใส  ในเวลาเช้าหลัง
ล้างหน้าก็ให้ด่ืมน้ําเพ่ือช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติ  ชาวพม่าจะห้ามอาบน้ําทันทีเม่ือเดินผ่านแสงแดดมา  
และมักกําชับให้อาบนํ้าเฉพาะในเวลาแดดอ่อนเท่านั้น  นอกจากน้ีการอาบนํ้าจากบ่อบาดาลที่เย็นยะ
เยือกอาจทําให้เจ็บไข้ได้ง่าย  และพม่าเรียกนํ้าบาดาลว่า  นํ้าอเวจี หรือ อะหวีซิ-เหย่ (อเวจีเป็นขุมนรกท่ี
ลึกที่สุด  สําหรับลงอาญาสัตว์นรกที่บาปหนา) 
 
 สําหรับอาหาร รวมทั้งพืชผักและผลไม้ ท่ีมีวางจําหน่ายตามตลาด ร้านค้า ข้างถนน สถานท่ี
ท่องเที่ยว ฯลฯ  บางแห่งก็ดูสะอาดสะอ้านดี บางแห่งก็น่าวิตกว่า หากรับประทานเข้าไปแล้วอาจเสี่ยงต่อ
การเกิดอุจจาระร่วงได้ เน่ืองจากมีแมลงวันตอม (แมลงวันบ้าน แมลงวันหัวเขียว) หรือขาดสุขลักษณะที่
เหมาะสม 
 



 
 
 
 
       
 
 
           “นกทอด” ท่ีพระธาตุมุเตา                          ผลไม้ และยํามะกอกที่เมืองสิเรียม 
 
 
 
 
 
       
 
 
             แป้งทอดที่เมืองย่างกุ้ง                 อาหารทอดหลากชนิดท่ีวัดพระพุทธรูปหยกขาว 
 
 รัฐและเขตส่วนใหญ่ของสหภาพพม่า (ยกเว้นรัฐฉานใต้ รัฐฉานเหนือ และรัฐกะยา) มีอัตรา
การใช้สารละลายน้ําตาลเกลือแร่ (ORT) มากกว่าร้อยละ 90 ในปี พ.ศ. 2549 รัฐกะยามีเด็กอายุตํ่า
กว่า 5 ปีป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงและขาดน้ํารุนแรงมากที่สุด (ร้อยละ 9) และมีอัตราการใช้
สารละลายนํ้าตาลเกลือแร่ (ORT) น้อยที่สุดด้วย (ร้อยละ 81.7) รายละเอียดดังกราฟต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : Annual Public Health Statistics Report, 2006 กระทรวงสาธารณสขุสหภาพพม่า 

 



 ในภาพรวมทุกกลุ่มอายุ (ปีพ.ศ. 2549) รัฐและเขตของสหภาพพม่าส่วนใหญ่มีอัตราป่วยด้วย
โรคอุจจาระร่วง อยู่ระหว่าง 400-1,100 ต่อประชากรแสนคน ยกเว้นรัฐชินและกะยาที่มีอัตราป่วย
ประมาณ 1,800 และ 1,600 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ 
 
โรคติดต่อทีป่อ้งกนัได้ดว้ยวคัซีน 
 โรคติดต่อที ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่พบในรายงานของระบบการเฝ้าระวังโรคของชาติ 
(DUNS System หรือ Diseases under National Surveillance) ได้แก่ บาดทะยัก บาดทะยักในเด็ก
แรกเกิด ตับอักเสบบี ไอกรน หัด โปลิโอ BCG และคอตีบ  แม้ว่าความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคหัด ปี พ.ศ. 2539-2549 จะอยู่ระหว่างร้อยละ 73-89 แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าความครอบคลุม
ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา  ตารางต่อไปน้ี แสดงการ
ให้บริการวัคซีน EPI ชนิดต่างๆ ในปี พ.ศ. 2549 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : Annual Public Health Statistics Report, 2006 กระทรวงสาธารณสขุสหภาพพม่า 
 



 
 
        
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเมืองย่างกุ้ง 
 
โรคหนอนพยาธิ 
 โรคหนอนพยาธิไม่อยู่ในระบบการเฝ้าระวังโรคของชาติ (DUNS System หรือ Diseases 
under National Surveillance) แต่จากพฤติกรรมของชาวพม่า เช่น การถอดรองเท้าก่อนเข้าวัดและ
สถานท่ีเคารพบูชา และชาวพม่าที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะเด็กๆ ไม่สวมใส่รองเท้า พบว่ามีความ
เสี่ยงต่อการได้รับพยาธิบางชนิดเข้าสู่ร่างกาย รวมท้ังอาจได้รับบาดเจ็บจากการถูกแก้วบาด ตะปูตํา 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
     เข้าวัดต้องถอดรองเท้า                 ชาวพุทธ..ท้ังชาวไทยและพม่า..ระหว่างรอใสบ่าตร 
 
 
     
 
 
       
 
 
   เด็กๆและผู้ใหญ่มาขอเงินจากนักท่องเที่ยว          จะไปวัด..แต่ต้องเดินเท้าเปล่าต้ังแต่ท่าเรือ 



                                                         
 นักท่องเท่ียวชาติไหนๆก็ตามที่ไปเยือนสหภาพพม่า หากต้องการเข้าวัดไปไหว้พระ หรือแค่
ต้องการชมความงามของศิลปวัฒนธรรม ก็ต้องถอดรองเท้าเช่นกัน  บางครั้งต้องถอดรองเท้ากันต้ังแต่
นอกกําแพงวัด หากวางรองเท้าท้ิงไว้ อาจถูกสับเปล่ียนได้รองเท้าแตะคู่เก่าๆขาดๆมาแทน จะห้ิว
รองเท้าไปด้วยก็ไม่สะดวก จึงเลือกถอดรองเท้าท้ิงไว้ในรถ แล้วเดินเท้าเปล่าไปแทน บางครั้งก็เป็น
ระยะทางไกลพอสมควร คณะผู้ศึกษาดูงานคงได้แต่หวังว่าพยาธิพม่าจะไม่ขออาศัยมาเที่ยวเมืองไทย 
 
เรือ่งอืน่ๆ 
 จากการสังเกต พบชาวพม่าสูบบุหรี่ไม่มากนัก (ในเวลา 2 วันพบเห็นเพียง 3 คน) แต่ก็มีบุหรี่
วางขายท่ัวไป   

สําหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น พบว่ามีการสวมหมวกกันน็อคกันมาก ในภาพรวมของ
ประเทศ ปี พ.ศ. 2549 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตเน่ืองจากการจราจรบนท้องถนน อัตราป่วย 
(บาดเจ็บจากการจราจร) เท่ากับ 0.61 ต่อประชากรพันคน และอัตราตาย 1.91 ต่อประชากรแสนคน 
รัฐกะเหรี่ยงมีอัตราป่วย (บาดเจ็บจากการจราจร) มากที่สุด เท่ากับ 2.27 ต่อประชากรพันคน รัฐกะ
ฉิ่นมีอัตราตายมากท่ีสุด เท่ากับ 6.66 ต่อประชากรแสนคน 
 
 
       
 
 
 
                    ฟ้องด้วยภาพ                                        ตู้ขายบุหรี่ในร้านอาหาร 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 ด้านขยะมูลฝอย มีการจัดวางถังขยะสวยงามตามสถานที่สาธารณะ สถานท่ีท่องเที่ยว แต่ใน
ชุมชนก็ยังพบกองขยะ เศษขยะได้เสมอ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

มีถังขยะ บริเวณนั้นก็สะอาดดี 
 
 

 
 
 
 
 
 

พอไม่มีถังขยะ ก็ท้ิงกนัตามใจชอบ 
 
ผลทีไ่ด้รบัจากการศกึษาดงูาน 

1. ผู้ศึกษาดูงานมีโลกทัศน์กว้างขึ้น ได้รับความรู้และประสบการณ์ทั้งในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุขและภัยสุขภาพ ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของประเทศเพื่อน
บ้าน 

2. ผู้ศึกษาดูงานได้เปรียบเทียบความเสี่ยงของภัยสุขภาพ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตของชาวพม่ากับของประเทศไทย สามารถสังเกตจุดอ่อน จุดแข็ง เกิดแนวคิด เพ่ือนํามา
ปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น 

3. เกิดเครือข่ายและการประสานงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคต่อไป 

4. ผู้ศึกษาดูงานได้เรียนรู้เร่ืองการตรงต่อเวลา การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่คณะ ความอดทน 
และการปรับตัว 

 
 
 



คณะผูศ้กึษาดูงาน 
1. นพ. โอภาส  การย์กวินพงศ์  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
2. พญ. วราลักษณ์  ตังคณะกุล  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
3. นางสาววัชรี  สารีบุตร   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
4. นางสมนึก  เลิศสุโภชวณิชย์  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
5. นางอัญชลี  สิทธิชัยรัตน์   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
6. นางอนงนาฏ  มโนภิรมย์   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
7. นางนวพรรณ  สันตยากร   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
8. นางณัฐฏรุจจี  สวาทะสุข   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
9. นายธัชพล  สุรัตนวณิช   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
10. นายอดุลวิทย์  สุรีย์พงษ ์   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
11. นายปฏิคม  วิวัฒนานนท์   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
12. นายปรีชาพล  ป้ึงผลพูล   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
13. นพ. วิชาญ  ปาวัน   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
14. นพ. วิเชียร  พุทธศรีจารุ   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
15. นางนพรัตน์  พินิจกุลวิวัฒน์  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
16. นางมยุรี  โสมเสมสุวรรณ   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
17. นางกฤตลักษณ์  ทองหลิม   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
18. นางจุฑาทพิย์  เช้ือบุญช่วย  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
19. นายพงษ์ศักด์ิ  จุ้ยดอนกลอย  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
20. นายสุรพล  ศุขเขษม   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
21. นายโกศล  บุญญาพินันท์   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
22. นางสาวสุกัญญา  วงศาโรจน์  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
23. นายวรยุทธ  นาคอ้าย   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
24. นางสาวภาณี  ทัศคร   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
25. นางสาวสําราญ  มีขันหมาก  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
26. นางดาวรุ่ง  ปุยเงิน   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
27. นางสาวจรรยา  แจ่มสาคร  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
28. นางสาวประทุม  ทรัพย์สิงห ์  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
29. นางสาวลําดวน  วรสาร   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
30. นางสาวบุญเรือน  มีสกุล   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
31. นายเลิศฤทธ์ิ  ลีลาธร   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
32. นางสาวจงกรณ์  ธรรมนาม  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 



33. นางสาวบุศรินทร์  หาญรณชัย  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
34. นางสาววิชุดา  ลาภพืชอุดม  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
35. นายชาญณรงค์  โชติพ่วง   สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
36. นางสาวศิริพรรณ  คํานักดิษฐ์  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
37. นางสาวมาลี  นักพรานบุญ  สํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
 

ผูส้งัเกตการณ ์
38. ดร. พรทิพย์  จอมพุก   ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ฯ 
39. นางสีวิกา  แสงธาราทิพย์   ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ฯ 

 
ทีป่รึกษา นพ. โอภาส  การย์กวินพงศ์ 
เขียนรายงาน นางสีวิกา  แสงธาราทิพย์ 
ภาพประกอบ นางสีวิกา  แสงธาราทิพย์ และ ดร. พรทิพย์  จอมพุก 
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